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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000505-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. B. T. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000505-43.2018.8.11.0007 

AUTOR: RENATA GISELE DOS SANTOS RÉU: WALACE JONES BARROSO 

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

Processe-se em segredo de justiça (CPC/2015, artigo 189, II). Anote-se. 3) 

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação do Requerente (pessoa física) de que não possui recursos 

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

do §3º, do art. 99, da Lei n. 13.105/15. 4) Ausente prova pré-constituída 

mínima que ateste e/ou respalde a paternidade do requerido em relação à 

infante, INDEFIRO, por ora, o pedido de alimentos gravídicos. 5) 

Tratando-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO 

audiência de conciliação/mediação para o dia 16 de maio de 2018, às 

14h20min, a qual deverá ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 6) 

CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra designada, 

devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a), ou, Defensor 

Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a 

citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 dias da data supra 

designada (CPC/2015, art. 334). 6.1) CONSIGNE-SE, no mandado de 

citação que, caso a parte ré tenha desinteresse na autocomposição, 

deverá informar, por petição, apresentada com dez (10) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º). 

6.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 6.3) CONSIGNE-SE, 

por fim, no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a contar da data da 

audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar 

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

inicial (CPC/2015, art. 344). 7) INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para 

comparecerem à audiência supra designada, consignando ser obrigatória 

a presença de ambos (CPC/2015, art. 334, § 9º) e, caso a parte não 

possa comparecer, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. 7.1) 

CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de intimação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 8) Havendo 

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

eventual homologação. 9) Caso não haja composição, após o aporte de 

resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. 10) 

PROVIDENCIE, também, o necessário para publicação da presente decisão 

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

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

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 15 de março de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000551-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. P. D. S. (REQUERENTE)

V. G. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000551-32.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: VANDO GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: GEISA 

BELTRAME PALHAME Vistos. 1) Recebo a inicial, em todos os seus 

termos. 2) DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de 

veracidade da afirmação do (a) requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, da Lei n. 13.105/15. 3) O 

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

disposto no inciso II, do art. 189 do NCPC. 4) Com base no art. 167 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, antes de apreciar o pleito de 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, DETERMINO a realização de 

estudo psicossocial, devendo ser intimada a assistente social, bem como 

a psicóloga do Juízo para que realize o referido estudo, encaminhando o 

relatório no prazo de 20 (vinte) dias, na residência das partes envolvidas. 

5) DESIGNO audiência de conciliação para o dia 16 de maio de 2018, às 

15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC, no Fórum desta comarca, oportunidade em que 

“todos os esforços deverão ser empreendidos para a solução consensual 

da controvérsia”, salientando-se que a referida audiência “poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual” (art. 696, NCPC). 5.1) Cite-se a requerida e intime-se 

o requerente a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de 

seus advogados ou defensores públicos, obrigatoriamente. 5.2) O 

mandado direcionado a requerida deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar cópia da petição 

inicial, assegurado à ré o direito de examinar seu conteúdo a qualquer 

tempo, nos termos em que determinado no §1º do art. 695, do CPC. 5.3) 

Consigne-se nos mandados destinados ao requerente e à requerida que o 

não comparecimento injustificado será considerado como ATO 

ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% (dois 

por cento) do valor da causa. 5.4) Restando infrutífera a conciliação, a 

peça contestatória deverá observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual 

independe de nova intimação. 6) Após a realização do estudo social, 

voltem-me conclusos para deliberar acerca da guarda provisória. 7) 

PROVIDENCIE, também, o necessário para publicação da presente decisão 

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

para as ações que tramitam em segredo de justiça. Ciência a Defensoria 

Pública e ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alta Floresta-MT, 15 de março de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000605-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. L. (EXEQUENTE)

J. G. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. F. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000605-95.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: LORENA SANTOS LOIOLA EXECUTADO: GUILHERME 

ANTÔNIO FACIN Vistos. 1) RECEBO a inicial, em todos os seus termos, 

diante do permissivo do art. 516, inciso III, parágrafo único, do CPC/15, já 

que é autorizado o cumprimento de sentença em Juízo Civil, quando 

houver de ações que tramitaram pela Justiça Criminal. 2) DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação (pessoa física) de que não possui recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 

99, do CPC/2015. 3) O presente feito deverá tramitar sob segredo de 

justiça, tendo em vista o disposto no inciso II, do art. 189 do CPC. 4) Com 

relação à execução de alimentos referente aos meses de janeiro/2017 a 

novembro/2017, pelo rito do art. 523 do CPC/2015, CITE-SE a parte 

executada pessoalmente para que, no prazo de quinze (15) dias, efetue o 
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pagamento do débito a que foi condenada, devidamente atualizado, 

acrescido das custas, sob pena de incidência de multa automática de dez 

por cento (10%) sobre o valor do débito e também honorários de dez por 

cento (10%), pelo rito do artigo 523 do CPC/15. 5) Após decorrido o prazo 

de que trata o item anterior, caso haja informação de pagamento nos autos 

e ela não tenha originado da parte credora, INTIME-SE esta última para 

dizer o que for de seu interesse, no prazo de quinze (15) dias. 5.1) Se 

decorrido tal prazo sem que haja notícia de pagamento nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, imediatamente, MANDADO DE PENHORA E 

AVALIAÇÃO, que deverá ser cumprido na forma do artigo 523, § 3º do 

CPC. 5.2) Transcorrido o prazo de quinze (15) dias sem o pagamento 

voluntário, AGUARDE-SE o decurso do prazo também de quinze (15) dias 

para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 

CERTIFIQUE-SE a respeito (art. 525, caput, CPC/2015). 6) Após o 

cumprimento do item “5.2”, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério 

Público. 7) Se necessário for, poderá o Sr. Oficial de Justiça utilizar-se 

dos benefícios do artigo 212, § 2º, do CPC/2015. 8) PROVIDENCIE a 

Secretaria de Vara o cadastramento do menor junto ao Sistema PJe, no 

polo ativo, também na qualidade de autor, se for o caso. 9) PROVIDENCIE, 

também, o necessário para publicação da presente decisão no Diário de 

Justiça Eletrônico (DJE), observado os critérios de publicação para as 

ações que tramitam em segredo de justiça. Ciência à Defensoria Pública e 

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

Floresta-MT, 15 de março de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000326-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERAFIN DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Número do Processo: 1000326-12.2018.8.11.0007, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[RURAL (ART. 48/51)]. AUTOR: 

SERAFIN DOS ANJOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Serafin dos Anhos, devidamente qualificado na exordial, ajuizou 

Ação de Aposentadoria Rural por Idade, com Pedido de Tutela Provisória 

de Urgência, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como 

antecipação de tutela a fim de ser-lhe concedido benefício previdenciário, 

sob o argumento de que desempenha, desde tenra idade, atividades de 

rurícola em regime de economia familiar. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Após a determinação de emenda, a autora juntou aos autos 

o comprovante de indeferimento do pedido na via administrativa e 

procuração pública. Vieram os autos conclusos. Decido. Defiro os 

benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma da lei. Pois 

bem. Em se tratando de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

reputo ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, eis que não há prova inequívoca da probabilidade do direito 

narrado na inicial, sendo necessária dilação probatória em cognição 

exauriente, inclusive com a produção de prova oral, se o caso, após a 

formação do contraditório. A prova material juntada aos autos até o 

momento não se mostra suficiente a comprovar, em análise sumária, a 

verossimilhança do efetivo desempenho da atividade rural em regime de 

economia familiar, o que constitui óbice à concessão da tutela de urgência. 

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 26 de 

março de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003439-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS SANTIAGO DE OLIVEIRA OAB - SP373220 (ADVOGADO)

ANDRE FONTOLAN SCARAMUZZA OAB - SP0220482A (ADVOGADO)

RAFAEL SCOTTI CIRINO PINTO OAB - SP394127 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS APPA FILHO (EXECUTADO)

 

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

termos do processo acima indicado, para que proceda ao recolhimento 

das custas do Sr. Oficial de Justiça, mediante emissão de Guia de 

Diligência disponível no site arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições 

do Provimento 07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento 

nos autos no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000373-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GONCALVES DE SALES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA MONIQUE BARBOSA TESSARI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000373-83.2018.8.11.0007 

AUTOR: GUSTAVO GONCALVES DE SALES RÉU: JESSICA MONIQUE 

BARBOSA TESSARI Vistos. Havendo necessidade de readequar a pauta 

de audiência, resolvo redesignar à audiência para o dia 23 de maio de 

2018, às 14h20min, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca, mantendo 

inalteradas as determinações anteriores. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alta Floresta-MT, 26 de março de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto.

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000301-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE DE ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE VITORAZZO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000301-96.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ROSIANE DE ASSIS DA SILVA REQUERIDO: CARLOS 

HENRIQUE VITORAZZO DE OLIVEIRA Vistos. 1) RECEBO a inicial, bem 

como sua emenda em todos os seus termos, eis que preenche os 

requisitos legais (art. 14, CPC/2015). 2) Processe-se o presente feito em 

SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC/2015, artigo 189, II). 3) No que concerne as 

custas, dispõe o Art. 456 da CNGC judicial - TJMT: "A taxa judiciária, as 

custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre 

incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal 

necessidade ou impossibilidade no momento exigível. Sabe-se, que o 

pagamento das custas ao final do processo não se trata de mera 

faculdade da parte autora, ou seja, de livre escolha, mas sim, de ato 

excepcional, resguardado aos casos previstos no artigo 456 do CNGC/MT. 

Assim, imperiosa a demonstração pela parte autora acerca da 

incapacidade momentânea para o pagamento das custas processuais, 

bem como, a comprovação da necessidade ou impossibilidade de fazê-lo, 

para que, então, se autorize o recolhimento das custas ao final da 

demanda. In casu, entendo razoáveis as razões apresentadas pela parte 

autora de que, momentaneamente, estaria impedida de custear o 

processo, porém, podendo fazê-lo ao final. Após a justificativa 

apresentada, com fulcro no artigo 456 da CNGC/MT, DEFIRO o pleito de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. Devendo a 

secretária deverá proceder no sistema PJE relativo ao processo, 

anotação/alerta/observação de que o processo tem custas a recolher ao 

final do processo. Deverá, ainda, conforme orientação do Ofício Circular 

nº 04/2018/GAB/J-Aux, encaminhar cópia desta decisão por e-mail 
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dca@tjmt.jus.br para o Departamento de Controle e Arrecadação, para 

registro da informação. 4) Cuidando-se a presente ação de família, 

mediante processo contencioso, o CPC/2015 criou um procedimento 

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

proporcionar à instituição da família, procedimento este que busca ao 

máximo a solução consensual da controvérsia, com designação inicial de 

audiência, com prazos específicos para a citação e algumas diferenças 

no ato citatório. Com efeito, o CPC determinou no art. 693 sistemática 

distinta às ações de família, assim, não se aplica nos processos de família 

o disposto no art. 334, §5° do CPC, não havendo possibilidade de renúncia 

prévia à audiência de conciliação e mediação, sendo a tentativa de 

conciliação sempre necessária. Portanto, CITE-SE pessoalmente a parte 

ré, para comparecer à audiência de mediação e conciliação que será 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca no dia 15 de junho de 2018, às 

14h20min, observando-se o disposto no § 1º do art. 695 do CPC/2015. O 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo, devendo, ainda, 

ocorrer com antecedência mínima de 15 dias da data supra designada 

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

audiência acompanhada de seu advogado, ou, de Defensor Público (CPC, 

art. 695, § 4º). CONSIGNE-SE, por fim, no ato de citação que, caso não 

haja autocomposição na audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) 

dias, a contar da data da audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, 

I), para apresentar resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os 

fatos narrados na inicial (CPC/2015, art. 344). INTIME-SE a parte autora 

para comparecer à audiência supra designada. PROVIDENCIE, também, o 

necessário para publicação da presente decisão no Diário de Justiça 

Eletrônico (DJE), observado os critérios de publicação para as ações que 

tramitam em segredo de justiça, se for o caso. Após o decurso do prazo 

para resposta, com ou sem a vinda dela aos autos, CERTIFIQUE-SE 

(inclusive, acerca da tempestividade, caso apresentada) e ABRA-SE 

VISTA dos autos à parte autora, para se manifestar a respeito, no prazo 

de quinze (15) dias. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alta Floresta-MT, 02 de Abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003307-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAFUME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003307-48.2017.8.11.0007 

AUTOR: JOSE PAFUME Advogado(s) do reclamante: CRISTHIANE 

BLASIUS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos. Analisando detidamente a inicial, bem como, 

considerando que se trata de procedimento comum, verifico que a parte 

autora não cumpriu um requisito dos previstos no artigo 319, do CPC/2015, 

deixando de indicar a opção quanto à realização, ou não, de audiência de 

conciliação ou de mediação. Assim: 1) INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de quinze (15) dias, EMENDAR a exordial, indicando a opção quanto 

a realização, ou não, de audiência de conciliação ou de mediação (artigo 

319, inciso VII, do CPC/2015), sob pena de indeferimento da inicial (artigos 

320 e 321 do CPC/2015). 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a 

emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 26 de março de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000771-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO SILVA DE CARVALHO - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000771-64.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIA APARECIDA DE LIMA Advogado(s) do reclamante: 

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA RÉU: 

APARECIDO SILVA DE CARVALHO - ME Advogado(s) do reclamado: 

ELSON CRISTOVAO ROCHA Vistos. Trata-se de Ação de Despejo c/c 

cobrança de aluguéis ajuizada por Maria Aparecida de Lima em face de 

Aparecido Silva de Carvalho, todos já qualificados. Alega, em síntese, que 

firmou com o requerido contrato de aluguel de um imóvel comercial situado 

na Avenida Ariosto da Riva, nº 2047, no Lote AC 24/9, localizado nesta 

Comarca, de prazo determinado com início em 16 de julho de 2013 e 

término em 06 de junho 2018. Informa que inicialmente ficou estabelecido o 

valor do aluguel em R$ 2.777,50 (dois mil setecentos e setenta e sete reais 

e cinquenta centavos), com reajuste a cada 12 (dois) meses pelo IGPM, os 

quais deveriam ser pagos antecipadamente todo mês no dia 30 (trinta), 

nos moldes do contrato. Contudo, relata que o requerido não está 

cumprindo a obrigação pactuada desde o início por ter deixado de efetuar 

o pagamento na data estabelecida, totalizando, assim 05 (cinco) parcelas 

em atraso, o que ensejou a notificação extrajudicial do réu em 22/02/2017, 

efetivada por meio do 1º Serviço Notarial e Registral desta Comarca, tendo 

ele sido cientificado no dia 23/02/2017. Assevera que a inadimplência do 

requerido perfaz o total de R$ 14.873,60 (quatorze mil oitocentos e setenta 

e três reais e sessenta centavos), mesmo notificado o réu permaneceu 

inerte. Pleiteia a condenação do requerido ao pagamento do valor dos 

aluguéis atrasados, bem como o despejo do imóvel locado. Com a inicial, 

vieram diversos documentos. Recebida a inicial, foi determinada a citação 

do requerido. Citado, o requerido contestou a ação, apresentando 

pretensão reconvinte, alegando, em síntese, que durante o contrato de 

locação efetuou pagamento a maior, de modo que ao invés de estar em 

débito, possui saldo crédito no total de R$ 11.379,30 (onze mil trezentos e 

setenta e nove reais e trinta centavos), postulando, assim, pela 

condenação da autora à restituição do valor em dobro. Confessou ainda, 

na mesma peça, o inadimplemento da obrigação, afirmando que o valor 

devido é R$ 16.528,92 (dezesseis mil quinhentos e vinte e oito reais e 

noventa e dois centavos) referente ao mês de dezembro de 2015 e janeiro 

a abril de 2017. A manifestação veio instruída com diversos documentos 

(petição juntada aos autos). Em manifestação de ID 6768632 informa que 

efetuou o depósito judicial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 

garantia do Juízo, juntando nos autos o comprovante de depósito (ID 

6768760). Impugnada a contestação, a autora pediu a desconsideração 

da reconvenção. Alegou que os reajustes dos aluguéis contratuais foram 

legais e que a parte requerida confessou o inadimplemento da obrigação 

contratual, pedindo, pela procedência dos pedidos iniciais (manifestação 

anexa aos autos). Intimadas a indicarem as provas a serem produzidas (ID 

7785988), a autora pugnou pelo julgamento antecipado, enquanto o 

requerido pediu pela produção de prova testemunhal para a oitiva de 

testemunhas e das partes. Decisão saneadora proferida nos autos. 

Irresignada a parte autora interpôs embargos de declaração, alegando 

haver contradição e omissão na decisão saneadora (petição juntada aos 

autos). Intimada à parte requerida apresentou contrarrazões aos 

embargos declaratórios (manifestação juntada aos autos). Os embargos 

declaratórios não foram providos (decisão proferida nos autos). A autora 

apresentou resposta à reconvenção pugnando, em suma, pela 

improcedência do pedido (manifestação juntada aos autos). Em nova 

manifestação, o réu informou que efetuou o depósito judicial no valor de 

R$ 17.720,00 (dezessete mil setecentos e vinte reais) para garantia do 

Juízo, juntando nos autos o comprovante de depósito (documentos 

encartados aos autos). A autora informou que o réu desocupou o imóvel, 

pedindo, assim o prosseguimento da ação relação aos demais pedidos 

(petição juntada aos autos). Instadas a indicarem complementação de 

eventuais provas, autora reiterou a pedido de julgamento antecipado e o 

requerido deixou transcorrer “in albis” o prazo, consoante certidão juntada 

nos autos. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de Ação de Despejo c/c cobrança de aluguéis ajuizada 

por Maria Aparecida de Lima em face de Aparecido Silva de Carvalho, 

todos já qualificados, visando, em síntese, o despejo e a condenação do 

requerido no valor dos aluguéis que alega estar em atraso pela falta de 

pagamento na data estabelecida no contrato. A reconvenção é o instituto 

processual que possibilita aparte ré deduzir pedido, conexo com a ação 

principal ou com fundamento da defesa (art. 343 do CPC), devendo as 
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peças serem julgadas simultaneamente na mesma sentença. Compulsando 

os autos, vejo que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do 

CPC/2015, não havendo necessidade de dilação probatória, por se tratar 

de matéria de direito, diante da obrigação contratual convencionada entre 

as partes (contrato de aluguel). Por essa razão, INDEFIRO o pedido de 

produção de prova testemunhal. Pois bem. Não existindo preliminares a 

serem apreciadas, passo a análise separadamente da ação principal e da 

reconvenção. I – Do Mérito da Ação Originária. A autora alega que firmou 

com o requerido contrato de aluguel cujo objeto é locação de um imóvel 

comercial situado na Avenida Ariosto da Riva, nº 2047, no Lote AC 24/9, 

localizado nesta Comarca, com prazo determinado tendo iniciado em 16 de 

julho de 2013 e término para 06 de junho 2018, informando que inicialmente 

ficou estabelecido o valor do aluguel em R$ 2.777,50 (dois mil setecentos 

e setenta e sete reais e cinquenta centavos), com reajuste a cada 12 

(dois) meses pelo IGPM, os quais deveriam ser pagos antecipadamente 

todo o dia 30 (trinta) de cada mês, nos termos do contrato colacionado 

aos autos. Todavia, alega na inicial que a parte ré deixou de cumprir a 

obrigação pactuada ao não efetuar o pagamento do valor do aluguel na 

data convencionada, totalizando 05 (cinco) parcelas em atraso, o que 

ensejou a notificação extrajudicial do réu em 22/02/2017, efetivada por 

meio do 1º Serviço Notarial e Registral desta Comarca, tendo ele sido 

cientificado no dia 23/02/2017. A autora apresentou a planilha dos débitos 

da seguinte forma: a) O aluguel do mês de dezembro de 2015 atualizado 

no valor de R$ 3.435,24 (três mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte 

e quatro centavos); b) O restante do aluguel do mês de dezembro de 2016 

no valor de R$ 609,41 (seiscentos e nove reais e quarenta e um 

centavos); c) O aluguel do mês de janeiro de 2017 no valor de R$ 3.650,02 

(três mil seiscentos e cinquenta reais e dois centavos); d) O aluguel do 

mês de fevereiro de 2017 no valor de R$ 3.590,00 (três mil quinhentos e 

noventa reais); e d) O aluguel do mês de março de 2017 no valor de R$ 

3.588,03 (três mil quinhentos e oitenta e oito reais e três centavos), 

perfazendo, assim o valor total da inadimplência de R$ 14.873,60 

(quatorze mil e oitocentos e setenta e três reais e sessenta centavos). A 

parte ré ao contestar a inicial, alegou também pretensões reconvintes. 

Sobre a exordial, alega que: a) O valor devido em atraso perfaz o total R$ 

16.528,92 (dezesseis mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa e dois 

centavos) referente ao mês de dezembro de 2015 e janeiro a abril de 

2017; b) Dos valores dos aluguéis pagos a maior entre meados 2013 (com 

a renovação do contrato), 2014, 2015 e 2016 ocorreram da seguinte 

forma: b.1) Em 2013 no mês de julho, com a renovação do contrato, 

começou a pagar o valor de R$ 2.777,00 (dois mil setecentos e setenta e 

sete reais), mas com o índice IGPM deveria ter pago apenas R$ 2.479,54 

(dois mil quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro 

centavos), resultando na quantia paga a maior em R$ 297,46 (duzentos e 

noventa e sete reais e quarenta e seis centavos) entre julho a dezembro 

daquele ano, b.2) Em 2014 efetuou o pagamento no valor de R$ 2.940,00 

(dois mil novecentos e quarenta reais), quando o correto deveria ser R$ 

2.616,55 (dois mil seiscentos e dezesseis reais cinquenta centavos), 

resultando na quantia paga a maior em R$ 323,45 (trezentos e vinte e três 

reais e quarenta e cinco centavos) todos os meses daquele ano, b.3) Em 

2015 efetuou o pagamento no valor de R$ 3.128,00 (três mil cento e vinte 

e oito reais), mais o correto deveria ter sido R$ 2.712,70 (dois mil 

setecentos e doze reais e setenta centavos) até o mês novembro, 

resultando na quantia paga a maior de R$ 415,30 (quatrocentos e quinze 

reais e trinta centavos) até novembro daquele ano, b.4) Em 2016 efetuou o 

pagamento no valor de R$ 3.465,00 (três mil quatrocentos e sessenta e 

cinco reais)até o mês de novembro e dezembro de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), mais de acordo com o índice IGPM deveria ter pago a quantia de R$ 

2.998,74 (dois mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e quatro 

centavos), resultando na quantia paga a maior no valor de R$ 466,26 

(quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e seis) até o mês de 

novembro e de R$ 1,26 (um real e vinte e seis centavos) no mês de 

dezembro; e c) O motivo do inadimplemento se deu por problemas de 

saúde, do qual ficou acometido em dezembro de 2015 (transtorno 

psiquiátrico), o que originou gastos com remédio e tratamentos. E de 

acordo com planilha colacionada alega o requerido que pagou a maior nos 

períodos acima descritos o total de R$ 3.827,73 (três mil oitocentos e vinte 

e sete reais e setenta e três centavos) no ano de 2013; R$ 6.397,15 (seis 

mil trezentos e noventa e sete reais e quinze centavos) em 2014; R$ 

6.346,67 (seis mil trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete 

centavos) em 2015 e R$ 5.842,40 (cinco mil oitocentos e quarenta e dois 

reais e quarenta centavos) em 2016. E quanto às demais alegações 

(valores pagos a maior no período pago no contrato anterior, entre os 

anos de 2010 a meados de 2013, antes da renovação do contrato vigente; 

do seguro contra incêndio; e do crédito) estes serão oportunamente 

objetos de apreciação da reconvenção oposta. Ora, é fato incontroverso 

que as partes entabularam um contrato de locação de um imóvel comercial 

nesta cidade e que a própria parte ré confessa a inadimplência contratual 

ao afirmar que em 2015 devido a problemas de saúde (transtornos 

psiquiátricos) deixando de efetuar o pagamento dos aluguéis em 

decorrência dos gastos inerentes aos remédios e tratamentos. No 

contrato de locação do imóvel comercial pactuado pelas partes observo 

que dispuseram como seria a obrigação contratual. Sobre o período da 

locação ficou estabelecido na clausula segunda que “O referido imóvel em 

epígrafe serão locado pelo prazo de: 05 (cinco) anos, a contar a partir de: 

03/06/2013 e término no dia 02/06/2018, podendo ser prorrogado, 

conforme entendimento entre as partes, que será pago antecipadamente 

ao vencimento todo dia 30 (trinta de cada mês, onde o valor do aluguel não 

poderá ser atrasado”. Quanto ao valor do aluguel ficou estabelecido na 

clausula terceira a seguinte disposição “O valor mensal da locação será 

de R$ 2.77,50 (dois mil setecentos e sete reais e cinquenta centavos), 

tendo o reajuste no aluguel, onde será reajustado pelo índice IGPM”. Os 

artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, respectivamente, preconizam 

que, “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da 

função social do contrato” e “Os contratantes são obrigados a guardar, 

assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé”. Flávio Tartuce ensina que: “[...] ainda dentro da ideia 

de violação positiva do contrato, surge a quebra dos deveres anexos ou 

laterais de conduta, decorrente da boa-fé objetiva. A tese dos deveres 

anexos, laterais ou secundários foi muito bem explorada, entre nós, por 

Clóvis Couto e Silva, para quem “Os deveres secundários comportam 

tratamento que abranja toda a relação jurídica. Assim, podem ser 

examinados durante o curso ou o desenvolvimento da relação jurídica, e, 

em certos casos, posteriormente ao adimplemento da obrigação principal. 

Consistem em indicações, atos de proteção, como o dever de afastar 

danos, atos de vigilância, da guarda de cooperação, de assistência”.47 

Repise-se que o jurista sustenta que o contrato e a obrigação trazem um 

processo de colaboração entre as partes decorrente desses deveres 

anexos ou secundários, que devem ser respeitados pelas partes em todo 

o curso obrigacional. Dessa ideia é que surge o conceito de obrigação 

como processo. A esse propósito, conforme se retira da tese de 

doutorado defendida por Marcos Ehrhardt Jr. Na Universidade Federal de 

Pernambuco, “deve-se extrair o conceito de inadimplemento da 

perspectiva da relação obrigacional como um processo, isto é, levando-se 

em conta tanto os deveres de prestação quanto os deveres de conduta, 

bem como os interesses do credor e devedor, enquanto reflexo de suas 

necessidades juridicamente legítimas. Como visto, a perturbação das 

prestações obrigacionais (Manual de Direito Civil, Flávio Tartuce, pág. 305, 

2017, volume único)”. De acordo com Tartuce: “Na contemporaneidade, é 

notório que os princípios assumem um papel de grande importância na 

atual codificação privada material brasileira. Atualmente, é até comum 

afirmar que o Código Civil de 2002 é um Código de Princípios, tão grande a 

sua presença na codificação vigente. O mesmo pode ser dito em relação 

ao Novo Código de Processo Civil, que valoriza princípios como a 

dignidade da pessoa humana e a boa-fé objetiva processual. Além disso, 

não se pode esquecer da grande importância assumida pelos princípios 

constitucionais em nosso ordenamento jurídico, nos termos do que prega a 

escola do Direito Civil Constitucional, capitaneada por Gustavo Tepedino, 

Luiz Edson Fachin, Paulo Lôbo, entre outros (Manual de Direito Civil, Flávio 

Tartuce, pág. 406, 2017, volume único)”. “Inicialmente, percebe-se no 

mundo negocial plena liberdade para a celebração dos pactos e avenças 

com determinadas pessoas, sendo o direito à contratação inerente à 

própria concepção da pessoa humana, um direito existencial da 

personalidade advindo do princípio da liberdade. Essa é a liberdade de 

contratar. Em um primeiro momento, a liberdade de contratar está 

relacionada com a escolha da pessoa ou das pessoas com quem o 

negócio será celebrado, sendo uma liberdade plena, em regra. (Manual de 

Direito Civil, Flávio Tartuce, pág. 408, 2017, volume único)”. E mais, 

“Decorrente da ideia clássica de autonomia da vontade, a força obrigatória 

dos contratos preconiza que tem força de lei o estipulado pelas partes na 

avença, constrangendo os contratantes ao cumprimento do conteúdo 

completo do negócio jurídico. Esse princípio importa em autêntica restrição 

da liberdade, que se tornou limitada para aqueles que contrataram a partir 
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do momento em que vieram a formar o contrato consensualmente e 

dotados de vontade autônoma. Nesse sentido, alguns doutrinadores falam 

em princípio do consensualismo. 28 (Manual de Direito Civil, Flávio Tartuce, 

pág. 415, 2017, volume único)”. O próprio réu confessou na contestação a 

inadimplência, contudo entende que o valor devido em atraso perfaz o total 

R$ 16.528,92 (dezesseis mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa e 

dois centavos) referente ao mês de dezembro de 2015 e janeiro a abril de 

2017 (contestação apresentada). Por outro lado, o contrato estabeleceu 

claramente que o valor da locação do imóvel foi fixdo em R$ 2.777,50 (dois 

mil setecentos e sete reais e cinquenta centavos), na clausula terceira, 

assim, a afirmação do réu de que ele deveria ter efetuado o pagamento 

mensal de R$ 2.479,54 (dois mil quatrocentos e setenta e nove reais e 

cinquenta e quatro centavos) em 2013, R$ 2.616,55 (dois mil seiscentos e 

dezesseis reais e cinquenta e cinco reais) em 2014, R$ 2.712,70 (dois mil 

setecentos e doze reais e setenta centavos) em 2015 e R$ 2.998,74 (dois 

mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) em 

2016, não encontra qualquer respaldo, muito longe da obrigação contratual 

firmada. Além do mais, a hipótese dos autos permite a aplicação do 

instituto do “supressio” decorrente do princípio da boa-fé contratual. Sobre 

o referido instituto, Flávio Tartuce ensina em sua obra que: “A supressio 

(Verwirkung) significa a supressão, por renúncia tácita, de um direito ou 

de uma posição jurídica, pelo seu não exercício com o passar dos tempos. 

Repise-se que o seu sentido pode ser notado pela leitura do art. 330 do 

CC, que adota o conceito, eis que “o pagamento reiteradamente feito em 

outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no 

contrato”. Ilustrando, caso tenha sido previsto no instrumento obrigacional 

o benefício da obrigação portável (cujo pagamento deve ser efetuado no 

domicílio do credor), e tendo o devedor o costume de pagar no seu próprio 

domicílio de forma reiterada, sem qualquer manifestação do credor, a 

obrigação passará a ser considerada quesível (aquela cujo pagamento 

deve ocorrer no domicílo do devedor)”. (Manual de Direito Civil, Flávio 

Tartuce, pág. 420 e 421, 2017, volume único)”. “Ao mesmo tempo em que 

o credor perde um direito por essa supressão, surge um direito a favor do 

devedor, por meio da surrectio (Erwirkung), direito este que não existia 

juridicamente até então, mas que decorre da efetividade social, de acordo 

com os costumes. Em outras palavras, enquanto a supressio constitui a 

perda de um direito ou de uma posição jurídica pelo seu não exercício no 

tempo; a surrectio é o surgimento de um direito diante de práticas, usos e 

costumes. Ambos os conceitos podem ser retirados do art. 330 do 

CC/2002, constituindo duas faces da mesma moeda, conforme afirma José 

Fernando Simão. 32”. (Manual de Direito Civil, Flávio Tartuce, pág. 421, 

2017, volume único)”. Os recibos juntados pelo réu demonstram que ele 

concordou, ainda que tacitamente, com o valor dos referidos reajustes ao 

realizar os pagamentos mensais, não havendo qualquer prova contrária 

de que tais pagamentos não ocorreram de forma livre, espontânea e 

tácita. Denoto também que os recibos de pagamentos apresentados pelo 

requerido correspondem aos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, o que 

evidência que se o réu não estivesse em harmonia com os reajustes feitos 

à época do pagamento de acordo com os índices do IPGM, a cada 12 

(doze) meses, deveria este ter consignado o valor que entendia ser 

correto, razão pela qual o seu pedido de valores pagos a maior não 

merecer prosperar. Vale destacar aqui neste ponto que dispõe o artigo 

320 do Código Civil, “A quitação, que sempre poderá ser dada por 

instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o 

nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do 

pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”. 

Quanto ao valor a parte autora alega que a inadimplência do requerido 

perfaz a quantia de R$ 14.873,60 (quatorze mil e oitocentos e setenta e 

três reais e sessenta centavos), isso em 23/03/2017 concernente ao 

período de dezembro de 2015 e janeiro a março de 2017 (planilha juntada 

pela autora na inicial), enquanto o réu entende que o valor devido é R$ 

16.528,92 (dezesseis mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa e dois 

centavos) referente ao mês de dezembro de 2015 e janeiro a abril de 2017 

(petição de 03/05/2017). Porém, analisando as planilhas elaboradas pelas 

partes, as quais encontram-se juntada nos autos, denoto que o réu incluiu 

período não compreendido na obrigação contratual objeto da lide, desde 

janeiro de 2010 a janeiro de 2017 e os valores reajustados estão aquém 

do valor do aluguel fixado no contrato. O TJMT tem entendido: “APELAÇÃO 

- AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - LOCAÇÃO E 

INADIMPLÊNCIA COM ENCARGOS DA LOCAÇÃO COMPROVADAS E, 

INCLUSIVE, RECONHECIDAS PELA LOCATÁRIA - ARGUIÇÃO DE 

AQUISIÇÃO, PELA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA, DO DOMÍNIO DO IMOVEL 

OBJETO DA AÇÃO DE DESPEJO - MATÉRIA ARGUIDA APENAS NAS 

RAZÕES DA APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DA INOVAÇÃO DE MATÉRIA 

- APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Mostra-se acertada a 

sentença que rescinde o contrato de locação e autoriza o Despejo da 

locatária, máxime diante do reconhecimento, pela locatária, do 

inadimplemento das parcelas relativas ao aluguel. Resta impossibilitada, 

por se configurar inovação, a análise pelo Colegiado de matéria arguida 

apenas em sede de razões do recurso. (Ap 70917/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/01/2018, Publicado no DJE 08/02/2018)”. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO - INADIMPLENCIA 

CARACTERIZADA – ARTIGO 373, II, CPC/2015 (ANTIGO 333, II, CPC/1973) 

– INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 9º, III, DA LEI DE 

LOCAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Dessa 

forma, havendo falta de pagamento dos aluguéis, nos termos do art. 9º, 

inc. III da Lei 8.245/91 tem o proprietário do imóvel direito de requerer a 

decretação de despejo do locatário, bem como a cobrança dos aluguéis e 

acessórios da locação nos termos do art. 62 e seguintes da referida lei. 

(Ap 32403/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 

24/07/2017)”. Neste mesmo sentido, a jurisprudência vem decidindo: 

“AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA - DESOCUPAÇÃO DO 

IMÓVEL DURANTE A DEMANDA - PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA - 

COBRANÇA DOS REAJUSTES DOS ALUGUÉIS - POSSIBILIDADE - 

INOCORRÊNCIA DA SUPRESSIO - COBRANÇA REALIZADA DENTRO DO 

PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS E DE ACORDO COM CLÁUSULA 

EXPRESSA PREVISTA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO - ACERTO DO 

JULGADO - MANUTENÇÃO - Cuida a hipótese de Ação de Despejo 

cumulada com Cobrança, em virtude de infração contratual decorrente de 

falta de pagamento. - O imóvel foi desocupado no curso da demanda. - 

Não houve purga da mora. - Extinção do processo em relação ao pedido 

de despejo - Sentença que julgou procedente o pedido, na forma do art. 

269, II, do CPC, para condenar a Ré ao pagamento dos valores 

correspondentes aos reajustes dos aluguéis desde março de 2012, 

aluguéis vencidos nos meses de maio de 2012 a julho de 2013, com 

correção monetária, multa de 10% e juros legais contados da desde cada 

vencimento até o efetivo pagamento; e dos IPTUs de todo o período da 

locação (14/03/2011 a 16/07/2013), com os acréscimos cobrados pela 

Fazenda Municipal; e das cotas condominiais vencidas desde março de 

2011 até julho de 2013, com os acréscimos cobrados pelo condomínio. - 

Inocorrência do instituto da supressio, vez que o reajuste do aluguel, além 

de estar previsto expressamente na cláusula 3ª do contrato de locação, 

também está sendo cobrado dentro do prazo prescricional de três anos. - 

Sentença mantida. - Recurso que se nega liminar seguimento. (TJ-RJ - 

APL: 00158327220138190209 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA 

REGIONAL 4 VARA CIVEL, Relator: CAETANO ERNESTO DA FONSECA 

COSTA, Data de Julgamento: 05/10/2015, SETIMA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 09/10/2015)”. “APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO. REAJUSTE DO ALUGUEL. Caso em que o locador aceitou 

durante anos o valor originariamente pactuado a título de locativo e nunca 

reajustou os aluguéis. Tolerância espontânea. Não é justo, agora, calcular 

os alugueis impagos os reajustando pelos índices avençados. RECURSO 

PROVIDO, EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70037982758, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, 

Julgado em 28/02/2013) (TJ-RS - AC: 70037982758 RS, Relator: Ana Maria 

Nedel Scalzilli, Data de Julgamento: 28/02/2013, Décima Sexta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/03/2013)”. Como à 

liberdade contratual, integrada pela boa-fé objetiva (art. 422 do CC), 

acrescenta ao contrato deveres que condicionam a atuação das partes, 

de modo que a inobservância desses deveres pode implicar o 

inadimplemento contratual. No caso dos autos, a confissão da parte 

requerida quanto ao inadimplemento impõe a procedência do pedido inicial. 

Importante destacar que, o réu efetuou depósito judicial de dois valores, 

em momentos distintos, o primeiro de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o 

segundo de R$ 17.720,00 (dezessete mil setecentos e vinte reais), 

consoante comprovantes de depósitos bancários. Com relação ao pleito 

de despejo em razão de inadimplência, sobreveio aos autos informação da 

própria autora de que o réu desocupou o imóvel locado (manifestação 

colacionada no caderno processual) e, em consequência, resta 

prejudicada a análise pela perda superveniente do objeto demandado. 

Quanto ao comprovante de pagamento do IPTU do ano de 2017, no qual a 

parte autora juntou aos autos alegando ter efetuado o pagamento do 
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referido tributo, como não foi objeto do pedido inicial não pode ser 

apreciado pelo julgador e, em obediência ao princpiio da congruência, o 

juízo não pode analisar aquilo que não pleiteado, já que no caso a autora 

postulou tão-somente a condenação do réu aos pagamentos dos aluguéis 

atrasados, devidamente atualizado no índice convencionado no contrato, 

acrescidos de juros e correção monetária que vencerem durante a 

tramitação do feito até a efetivação do despejo. II – Do Mérito da 

Reconvenção. O artigo 343 do CPC dispõe que “Na contestação, é lícito ao 

réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a 

ação principal ou com o fundamento da defesa”. O reconvinte alegou em 

sua peça que: a) Valores dos aluguéis pagos a maior entre 2010, 2011, 

2012 e meados de 2013 (antes da renovação do contrato), da seguinte 

forma: a.1) Em 2010 efetuou o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

quando deveria ter pago pelos índices di IGPM apenas R$ 1.965,15 (mil 

novecentos e sessenta e cinco e quinze centavos), resultando na quantia 

paga a maior de R$ 34,25 (trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos), 

a.2) Em 2011 efetuou o pagamento no valor de R$ 2.230,00 (dois mil 

duzentos e trinta reais) , quando o correto deveria ser R$ 2.188,32 (dois 

mil cento e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), resultando na 

quantia paga a maior em R$ 41,68 (quarenta e um reais e sessenta e oito 

centavos) todos os meses daquele ano, e c.3) Em 2013 até o mês de 

junho (mês anterior a renovação do contrato de locação) efetuou o 

pagamento de R$ 2.525,00 (dois mil quinhentos e vinte e cinco reais), mas 

com o índice IGPM deveria ter pago apenas R$ 2.479,54 (dois mil 

quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), 

resultando na quantia paga a maior de R$ 45,46 (quarenta e cinco reais e 

quarenta e seis centavos); b) Seguro contra incêndio; e c) Do alegado 

crédito. In casu, vejo que as pretensões ventiladas pelo reconvinte 

merecem prosperar em parte, pelas razões a seguir. A lide versa sobre o 

contrato de locação de um imóvel comercial convencionado pelas partes 

pelo período de 16 de julho de 2013 a 06 de julho de 2018 (juntado aos 

autos), entretanto, esses valores pagos a maior que alega o reconvinte ter 

efetuado correspondem a período anterior ao contrato, não havendo 

qualquer relação com obrigação vigente. O que demonstra que não há 

saldo de crédito referente a esses pagamentos como afirma o 

réu-reconvinte. Mais ainda, ainda que fosse o caso, como fundamentado 

no tópico anterior, o réu-reconvinte concordou, ainda que tacitamente, 

com os reajustes dos valores dos aluguéis pagos por ele mensalmente, 

inexistindo, assim, no caso qualquer prova contrária de que tais 

pagamentos não ocorreram de forma livre, espontânea e tácita. Em 

relação ao seguro contra incêndio, o art. 22, inciso VIII, da Lei 8.245/91 

dispõe que é obrigação do locador [...] “pagar os impostos e taxas, e ainda 

o prêmio de seguro complementar contra fogo, que incidam ou venham a 

incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no 

contrato”. Analisando o contrato de locação, vejo que as partes não 

convencionaram qualquer disposição neste sentido, pois o referido texto 

legal permitiu que ao locador transferisse a responsabilidade ao locatário, 

o que não ocorreu no caso dos autos. O réu-reconvinte alegou em sua 

peça que efetuou o pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

os quais foram divididos em 12 (doze) parcelas de R$ 125,00 (cento e 

vinte e cinco reais) e para comprovar o alegado apresentou os recibos 

dos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, setembro, outubro (dois 

do referido mês), do ano de 2016, no valor de R$ 125,00 (duzentos e vinte 

cinco reais) em relação ao referido seguro contra incêndio, totalizando, 

assim o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o valor ser corrigido pelo 

índice de mercado firmando no contrato (IGPM). Assim, resta comprovado 

documentalmente o referido valor, devendo, portanto, a parte 

ré-reconvinte ser reembolsada pelo desembolso dessa obrigação cuja 

responsabilidade era do autor-reconvindo. Importante aqui destacar que, o 

autor-reconvindo não rebateu esse ponto na impugnação a reconvenção. 

Ante o exposto: 1. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR o requerido Aparecido Silva de Carvalho em razão da 

inadimplência da obrigação contratual relativa à 05 (cinco) aluguéis em 

atraso correspondentes ao meses de dezembro de 2015 – R$ 3435,24, 

dezembro de 2016 –R$ 609,41, janeiro de 2017 – R$ 3.650,02, fevereiro 

de 2017 R$ 3.590,00 e março de 2017 - R$ 3.588,03, totalizando 14.872,70 

(quatorze mil oitocentos e setenta e dois reais e setenta centavos), que 

deverão ser devidamente atualizados a partir do vencimento de cada 

aluguel em atraso pelo índice constante do contrato (IGPM), por tratar-se 

de danos materiais, aplicando-se a súmula 43 do STJ e juros de mora de 

1% ao mês a contar do vencimento de cada parcela, conforme art. 397 do 

CC/02, resolvendo o mérito da causa, com fundamento no artigo 487, I, do 

CPC. 1.2. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, 

bem como em honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre valor da condenação (art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC). 2. No que 

tange à Reconvenção, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

para CONDENAR a autora Maria Aparecida de Lima a restituição do valor 

pago pelo requerido Aparecido Silva de Carvalho concernente ao Seguro 

contra incêndio na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) devidamente 

atualizado a partir do vencimento de cada parcela paga e comprovada 

(IGPM), por tratar-se de danos materiais, aplicando-se a súmula 43 do STJ 

e juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento de cada parcela 

(art. 406 do CC/02), conforme art. 397 do CC/02, resolvendo o mérito da 

causa, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. 2.1. Condeno o 

réu-reconvinte ao pagamento das custas processuais (art. 86, parágrafo 

único, do CPC), bem como, em honorários sucumbenciais, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre valor da condenação, por ter o réu-reconvinte 

sucumbido majoritariamente em seus pedidos (artigos 85, §§ 1º e 2º, c/c 

86, parágrafo único, ambos do CPC). NELSON NERY JUNIOR leciona que: 

“Sucumbência mínima. Quando a perda for ínfima, é equiparada à vitória, 

de sorte que a parte contrária deve arcar com a totalidade da verba de 

sucumbência (custas, despesas e honorários de advogado). A 

caracterização de "parte mínima do pedido" dependerá de aferição pelo 

juiz, que deverá levar em consideração o valor da causa, o bem da vida 

pretendido e o efetivamente conseguido pela parte”. (“Comentários ao 

Código de Processo Civil”, RT, São Paulo, 2016, p. 501). Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e cautelas de praxe, observando-se, no tocante a eventuais custas 

remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se o 

necessário. Alta Floresta, 27 de março de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 100614 Nr: 2417-05.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclecio Alberto de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Sophia Dorado - 

OAB:20343/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Stabeline Minhoto - 

OAB:26.346, Nadir Gonçalves de Aquino - OAB:OAB/MT 116.353, 

Paulo Henrique Corrêa Minhoto - OAB:177.342/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes, acerca da RETIFICAÇÃO DA DATA DA PERÍCIA, qual seja, 

23/04/2018, às 08:00h, BEM COMO, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestem acerca da data agendada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 112110 Nr: 643-66.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalina Dall Amaria dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:10.494-MT, Leandro Ripoli Bianchi - OAB:12.856/MT, Nilton de 

Souza Arantes - OAB:10865/MT, Nivaldo Careaga - OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da 

parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 95494 Nr: 3840-34.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlito Souza Santos, Elena Lins de Souza
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelito Souza Santos, Antonia Freitas Santos, 

MILTON GAETANO, Darci Zanovelo Gaetano, Leandro Belucio, Caroline 

Gomes Moscardini Belucio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto André Lasch - 

OAB:4.324 / MT, Eugenio Lasch - OAB:2.062-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT, Valter Stavarengo - OAB:11665/MT, Wesley 

Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT, Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Primeiramente, não prospera à irresignação dos requeridos Leandro e 

Caroline ao laudo pericial, uma vez que o embate que os demandados 

travam em face do ato, não é corroborado por argumentos técnicos, e sim, 

por discordância a divisão proposta pelo Perito Judicial, não cabendo 

nenhuma penalidade aos peritos envolvidos.Entretanto, no óbice do 

julgamento do feito, está substancialmente à controvérsia criada pelos 

requeridos, neste prumo, diante das divergências e em consonância com 

o art. 6º, do CPC/15, prezando pela cooperação entre as partes, bem 

como necessidade da oitiva do perito é imperativo a designação de 

audiência de instrução de julgamento, com o intuito de esclarecer os 

pontos obscuros na lide.Sendo assim, designo o dia 25 de abril de 2018, 

às 13h30min, para oitiva do perito, bem como colheita do depoimento 

pessoal das partes, oportunidade em que as partes poderão trazer seus 

assistentes técnicos para questionar o perito no que entender 

pertinente.INTIMEM-SE.Às Providências.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 104542 Nr: 6372-44.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alda Maria de Sousa

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do retorno dos autos da instância superior, INTIME-SE a parte 

autora para manifestar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 7384 Nr: 7622-25.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Multidragas Indústria Comércio de Equip. 

Industriais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Ivan Coser - OAB:5.915-B, Lourdes 

Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Ferreira Alvim - 

OAB:6.057-A

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da 

parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 97488 Nr: 6023-75.2011.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSA, VCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

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

OAB:5091-B

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da 

parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60988 Nr: 26-82.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Aparecido dos Santos - Me

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Fábio Aparecido dos Santos - 

Me, CNPJ: 02332842000176

Valor das Custas Processuais:R$ 506,07 (quinhentos e seis reais com 

sete centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folha 

110. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 378,31 

(trezentos e setenta e oito reais com trinta e um centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 127,35 (cento e vinte e sete reais 

com trinta e cinco centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada 

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

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

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

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

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

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

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

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

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT.

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

Administrativo III

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53570 Nr: 5566-82.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Aparecido dos Santos - Me, Fabio 

Aparecido dos Santos

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Fabio Aparecido dos Santos, 

Cpf: 17797093822, Rg: 640.970 SSP MT Filiação: José dos Santos 

Sobrinho e Maria Amélia B. dos Santos

Executados(as): Fábio Aparecido dos Santos - Me, CNPJ: 

02332842000176

Valor das Custas Processuais:R$ 626,27 (seiscentos e vinte e seis reais 

com vinte e sete centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 108. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 573,40 (quinhentos e setenta e três reais com quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 52,87 (cinquenta e dois reais com 

oitenta e sete centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada de 

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

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

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

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

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

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

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

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

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT.
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Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere, Gestor 

Administrativo III

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60988 Nr: 26-82.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Aparecido dos Santos - Me

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Fábio Aparecido dos Santos - 

Me, CNPJ: 02332842000176

Valor das Custas Processuais:R$ 626,27 (seiscentos e vinte e seis reais 

com vinte e sete centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 108. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 573,40 (quinhentos e setenta e três reais com quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 52,87 (cinquenta e dois reais com 

oitenta e sete centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada de 

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

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

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

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

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

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

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

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

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT.

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

Administrativo III

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 64943 Nr: 4409-06.2009.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edemio Santana Lopes, Alvimar Santana Lopes, Maria 

da Conceição Boa Morte Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cacilda Bobbio Lopes - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a ausência de prejuízo à parte inventariante, intime-se novamente a 

Fazenda Pública, remetendo-se os autos para àquela representante 

Estatal para se manifestar quanto a decisão de fls. 44, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 108815 Nr: 4270-15.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Leandro Martins dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedito Amâncio Nazário 

Filho - OAB:16.491-MT, Ricardo Arceu Peixoto Ferreira - 

OAB:16612/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

artigo 924, II, do CPC, considerando que foi satisfeita a 

obrigação.EXPEÇAM-SE os respectivos alvarás judiciais para o 

levantamento do dinheiro na forma requerida às fls. 201, devendo os 

valores serem transferidos para as contas bancárias indicadas na petição 

de fls. 201, inclusive com a dedução dos honorários contratuais.Sem 

custas e sem condenação de honorários advocatícios.Certificado o 

trânsito em julgado, após o cumprimento das determinações, arquive-se, 

com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 112090 Nr: 622-90.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dernei Olindo Del Moro - Espólio, Paula Del Moro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

Tendo em vista a justificativa apresentada pela perita nomeada (fls. 204), 

NOMEIO, em substituição, a Dra. Fernanda Sutilo Martins – CRM/MT 8137, 

para que apresente a proposta de seus honorários para efetuar a perícia 

médica indireta dos documentos colacionados aos autos (fls. 90/126) ou a 

sua escusa em fazê-la por motivo legítimo em 05 (cinco) dias, 

remetendo-se junto à intimação cópia da exordial, do petitório de fls. 

158/152 e 156/157, da decisão de fls. 153/154, bem como dos 

documentos acima mencionados.

Apresentada a proposta, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar 

quanto ao valor dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias (§ 2º 

do artigo 465 do CPC).

Havendo concordância, os honorários deverão ser pagos 

antecipadamente pela requerida, mediante depósito em Juízo, os quais 

serão liberados mediante alvará judicial, após a apresentação do laudo 

pericial e prestados todos os esclarecimentos necessários.

No mais, considerando que os autos atingiram 200 (duzentas) folhas 

proceda à abertura de novo volume, nos termos do artigo do 337 da 

CNGC/MT, devendo a Secretaria da Vara observar atentamente as 

disposições do artigo 337 e seus parágrafos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 132787 Nr: 6679-90.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleandro Kaveski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

1) Intime-se a parte requerente, por meio de seu procurador, para 

manifestar, no prazo de 10 dias, sobre o laudo pericial de fls. 82/85, bem 

como, caso haja interesse, para a providência do artigo 433, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil.

 2) Após, com ou sem manifestação, conclusos.

3) Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141174 Nr: 3611-98.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amarildo Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 
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DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Barbosa de 

Lima - OAB:21980/B/MT, Carolina Rosseto Sanches - OAB:19.142 

OAB/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O, Renato Chagas 

Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado.6) Feito o depósito dos 

honorários periciais, INTIME-SE o (a) perito (a) judicial para designar data, 

local e horário para início dos trabalhos periciais (com tempo suficiente 

para que a Secretaria de Vara providencie as intimações das partes), 

devendo ser encaminhado cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram (tais como o boletim de ocorrência, e documentos médicos), 

bem como os quesitos eventualmente apresentados pela parte autora e 

parte requerida e os do Juízo.7) Efetuado o agendamento pelo Sr. Perito, 

INTIMEM-SE as partes quanto a data agendada para a realização da prova 

pericial (art. 474, CPC/2015).8) O laudo pericial deverá ser apresentado 

em trinta (30) dias, a contar da data designada para realização da 

perícia.9) O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, 

a análise técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, 

resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como em 

linguagem simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 9) Após 

a juntada do laudo, INTIMEM-SE as partes, em quinze (15) dias, na forma 

do art. 477, § 1º, do CPC/2015, consignando que o silencio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo.10) DEIXO de dispor acerca da 

distribuição do ônus da prova, porquanto o presente caso se encaixa na 

hipótese do caput e seus incisos do art. 373 do CPC/2015.11) INTIMEM-SE 

ambas as partes acerca da presente decisão saneadora, inclusive, para 

os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015.12) Por fim, após tudo cumprido, 

façam-me os autos  CONCLUSOS para  de l iberações 

necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 144155 Nr: 5269-60.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Petrucci Junior - 

OAB:17.452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Vistos.

Analisando os autos, vejo que a partes entabularam acordo na audiência 

de conciliação (fls. 30/30v) e, em seguida, o Juízo homologou o acordo por 

sentença, condenando as partes ao pagamento das custas “pro rata” (fls. 

33/33v).

O CPC em seu artigo 90, § 3º, dispõe que “Se a transação ocorrer antes 

da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas 

processuais remanescentes, se houver”. No caso dos autos, como a 

transação ocorreu antes da sentença, deve ser aplicado à referida regra.

Assim, ACOLHO o pedido formulado pela requerida às fls. 44/45, 

dispensando as partes ao pagamento das custas processuais, com 

fundamento no artigo 90, § 3º, do CPC.

Diante da certidão de trânsito em julgado (fls.39), ARQUIVE-SE, os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 112498 Nr: 1071-48.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altamiro José Oldra, Amélia Vivan Oldra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cleudemir Mulizine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação do patrono/procurador 

da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresente nos autos a 

MATRÍCULA ATUALIZADA do(s) imóvel(is), objeto da presente ação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 9174 Nr: 50-67.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Miguel Angel Ricca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Augusto Vargas Diniz, Mônica 

Lagreccaro Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

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

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

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes, para no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, se manifestem, 

acerca do cálculo elaborado, encartado a estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109040 Nr: 4510-04.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Adauto da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação do advogado da parte 

autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, acerca do cálculo 

elaborado, encartado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 61034 Nr: 552-49.2009.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alda Pereira Cabrera, José Roberto Cabrera, 

Edmilson Cabreira Pereira - Espólio, Silvana Aparecida Petronilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Roberto Genaro - 

OAB:MS 4.544, Nádia Assis Domingos Genaro - OAB:5166/MS

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do(s) procurador(es), 

da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao depósito 

referente à Condução do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, por meio do 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao; e no mesmo prazo, 

comprovar nos autos, a fim de que seja expedido o referido mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 70903 Nr: 3874-43.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santiago Rolon, Eliza da Cruz Rolon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Luciano da Silva, Supermercado Kinfuku

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da Consolidação das 
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Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação das partes acerca do retorno dos 

presentes autos do Tribunal de Justiça, para manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 135593 Nr: 685-47.2016.811.0007

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angellia Alves Coutinho Biet

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

quanto à manifestação apresentada às fls. 85/86.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 158200 Nr: 5145-43.2017.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angellia Alves Coutinho Biet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira Biet- Espólio

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1) DEFIRO a abertura do inventário.

 2) NOMEIO a requerente Angellia Alves Coutinho Biet como inventariante 

que, INTIMADA da nomeação, prestará, dentro de cinco (05) dias, o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, bem como, para 

apresentar as primeiras declarações no prazo de vinte (20) dias, 

tomando-se por termo.

 3) CITEM-SE, após, o órgão do Ministério Público e os interessados 

não-representados, se for o caso, bem como a Fazenda Pública (CPC, 

artigo 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em quinze (15) dias (artigo 629) ou 

atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (artigo 634), 

manifestando-se expressamente.

 4) Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (artigo 628) e digam, 

em quinze (15) dias (artigo 637).

 5) Se concordes, ao cálculo e DIGAM, em cinco (05) dias (artigo 638).

6) Com fundamento no artigo 99, §2° do CPC/15, INDEFIRO os benefícios 

da Justiça Gratuita, ante a ausência de demonstração dos pressupostos 

legais, como determinado na Súmula n. 481 STJ, que assim dispõe: "Faz 

jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins 

lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais".

 Os benefícios poderão ser concedidos a qualquer tempo, acaso 

verificadas as hipóteses legais.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51186 Nr: 3737-66.2007.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vaina da Silva Alves, LAdN

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que às fls. 187/193, a parte autora informou 

o falecimento de sua representante Vaina da Silva Alves. Na mesma 

oportunidade, pugnou pela habilitação de José Ferreira das Neves, para 

fins de recebimento de RPV (requisição de pequeno valor), no entanto, a 

petição de fls. 187/193 veio desacompanhada de procuração.

Assim, SUSPENDO o feito, nos moldes dos arts. 76, “caput”, e, 313, I, 

ambos do CPC/15, para que a exequente traga aos autos procuração do 

referido representante no prazo de 05 (cinco) dias. Sanada a 

irregularidade, voltem-me conclusos.

 CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 125517 Nr: 2663-93.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Aleixo de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que apresentada a peça contestatória a 

parte autora não foi intimada para, querendo, impugná-la ou para 

manifestar quanto as preliminares arguidas (arts. 350 e 351, ambos do 

CPC)

Assim, para evitar alegação de nulidade ou cerceamento de defesa, 

converto o julgamento em diligência.

INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste quanto à contestação apresentada, nos termos dos artigos 350 

e 351, ambos do CPC.

 Com o transcorrer do prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Após, conclusos.

Cumpra-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 91479 Nr: 5553-78.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro de Souza Soares

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se à parte exequente para manifestação quanto a certidão de fls. 

96, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53212 Nr: 5126-86.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro de Souza Soares

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pleito de fls. 104, haja vista já ter o executado sido intimado no 

endereço indicado, e a diligência restado infrutífera como mostra a 

certidão do apenso 91479, às fls. 96.

Intime-se à Defensoria Pública para informar o endereço correto para a 

intimação pessoal do Executado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista
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 Cod. Proc.: 141344 Nr: 3713-23.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aberone Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Barbosa de 

Lima - OAB:21980/B/MT, Carolina Rosseto Sanches - OAB:19.142 

OAB/MT, Fagner da Silva Botof - OAB:12903, Renato Chagas Correa 

da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, todavia, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE em virtude disposto no artigo 

98, §§ 2º e 3º do atual Código de Processo Civil.Intimem-se.Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91861 Nr: 5745-11.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Rodrigues Bezerra

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Moacir Rodrigues Bezerra 

Filiação:

 Valor das Custas Processuais:R$ 506,79 (quinhentos e seis reais com 

setenta e nove centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folha 77. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais com oitenta e cinco centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 129,94 (cento e vinte e nove reais 

com noventa e quatro centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica 

cientificada de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas 

finais ou remanescentes, preencher os campos com o numero único do 

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

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

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

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

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

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT.

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

Administrativo III

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127524 Nr: 3830-48.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCGdS, Jaqueline Julia Grassi Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Pereira da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Anderson Pereira da Silva, 

Cpf: 02683119194, Rg: 1.676.934-1 SSP MT Filiação: Ivanita Pereira da 

Silva

Valor das Custas Processuais:R$ 509,47 (quinhentos e nove reais com 

quarenta e sete centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 43. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

380,10 (trezentos e oitenta reais com dez centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 129,38 (cento e vinte e nove reais com trinta e oito 

centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

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

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

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

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

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

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

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

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT.

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

Administrativo III

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143019 Nr: 4638-19.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayanne da Costa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Clemenc Cromwell 

Quixabeira - OAB:244.831 - SP

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da 

parte requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, retirar a Carta 

Precatória, com finalidade de citação, e, no mesmo prazo comprovar sua 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109832 Nr: 5360-58.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assaf & Assaf Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amil Santo Aued

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do advogado da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, retirar a Certidão Solicitada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143976 Nr: 5188-14.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Luiz de Oliveira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

Considerando que as razões recursais, bem como as contrarrazões 

foram apresentadas pelas partes, não havendo matéria preliminar 

suscitada ou apelação adesiva, nos termos do artigo 1.010, § 3º, do CPC, 

remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 
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apreciação do recurso interposto, com as homenagens deste Juízo.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 132124 Nr: 6295-30.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelir de Agostin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Pereira da Silva, Neusa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT, Caroline Evelyn Dan Lopes - OAB:20.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT

 Vistos.

Ante a certidão de fls. 260, aguarde-se o trânsito em julgado da presente 

ação, após, com ou sem manifestação da parte autora, seja certificad, 

voltando os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 130111 Nr: 5195-40.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carolina da Silva Rampazo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o perito informou nos autos que a 

autora não compareceu à perícia agendada para o dia 12/11/2016 (fls. 

93).

Todavia, ao peticionar nos autos, a autora pediu que a perícia médica 

fosse marcada para o mês de janeiro de 2017 (fls. 84/88), sob a 

justificativa de que na época estava cursando nível superior em outro 

Estado.

Assim, ante a não realização da perícia, INTIME-SE a autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe data possível para a realização de 

perícia médica.

 Sobrevindo nos autos as informações, voltem-me conclusos.

 Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002265-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

joel quintella (EXECUTADO)

 

Processo: 1002265-61.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o patrono da parte exequente acerca da Correspondência 

devolvida (ID.12486082), para manifestação no prazo de cinco (05) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

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

11.419/2006. Alta Floresta, 2 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002385-07.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OSANITA SOBRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1002385-07.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o patrono da parte exequente acerca da Correspondência 

devolvida pelo Correio (ID. 12487079), para manifestação no prazo de 

cinco (05) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos 

do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 2 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002582-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. T. D. A. (AUTOR)

VITOR ARREGUY AMADO CORREA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

 

Processo: 1002582-59.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

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

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação de ID. 12357856, no prazo de quinze (15) dias. Alta 

Floresta, 02 de abril de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003370-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1003370-73.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

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

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

interposta nos autos para, querendo, impugnar no prazo de quinze (15) 

dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000511-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CRISTINA MUNHOZ FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO)

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G8 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000511-50.2018.8.11.0007 

AUTOR: ROSANGELA CRISTINA MUNHOZ FAGUNDES RÉU: G8 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA Vistos, 1 – Defiro a gratuidade de 

justiça, RESSALVANDO A POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. 2 – Diante 

que dispõe o art. 334 do CPC, DESIGNO sessão de conciliação para o dia 

23/04/2018, às 16h30min, que será realizada no CEJUSC. 3 – Nos termos 

do § 3º do art. 334 do CPC, o polo ativo será intimado por meio do 
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advogado e o passivo será citado, no máximo, 20 dias antes da audiência 

designada. 4 – Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com 

seus respectivos advogados ou defensor público, ressaltando a 

importância do que prevê o §5º do art. 334 do CPC. 5 – Conste nas 

comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado. 6 – O início do prazo para 

contestação, que é de 15 dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Às 

providências para a citação e realização da solenidade. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 157381 Nr: 4713-24.2017.811.0007

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdSF, GdSF, ACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdAF

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os autos encontram-se aguardando a decisão do agravo de 

instrumento de número 1012070-59.2017.8.11.0000.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 65010 Nr: 4530-34.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos intimando o advogado do autor para que providencie o 

comparecimento da parte, nesta secretaria, para retirar a certidão de 

nascimento averbada, no prazo de 5 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112341 Nr: 882-70.2014.811.0007

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SBGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMBdO

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA JOSÉ DO 

NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 882-70.2014.811.0007, 

Protocolo 112341, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112406 Nr: 961-49.2014.811.0007

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMBdO

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA JOSÉ DO 

NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 961-49.2014.811.0007, 

Protocolo 112406, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112407 Nr: 962-34.2014.811.0007

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESTdC, JBGdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMBdO

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA JOSÉ DO 

NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 962-34.2014.811.0007, 

Protocolo 112407, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 2595 Nr: 1-43.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco HSBC Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Alencar Ramalho, João Alencar Ramalho 

- Espólio, Irene de Toledo Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Coimbra 

Donegatti - OAB:290089, CAROLINA RODRIGUES - OAB:13486/O, 

Eduardo Montenegro Dotta - OAB:155.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Scatambuli Sicuto 

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

David Lucas - OAB:4.136-A

 Vistos,

Intime-se o polo ativo para impulsionar o feito em até 15 dias, requerendo o 

que julgar pertinente, sob pena de suspensão e arquivamento.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 66826 Nr: 6317-98.2009.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene de Toledo Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco HSBC Bamerindus do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Coimbra 

Donegatti - OAB:290089, CAROLINA RODRIGUES - OAB:13486/O, 

Eduardo Montenegro Dotta - OAB:155.456

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS TECIDOS NESTES 

EMBARGOS DE TERCEIRO E EXTINGO O FEITO, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a embargando ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado 

da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do §3º, do art. 98, 

do CPC.Registro que a reserva da parte cabível à embargante, em caso de 

alienação do bem imóvel, seguirá os preceitos legais, os quais abarcam o 

disposto no art. 843, do CPC, não havendo necessidade de acolhimento de 

pedido neste sentido, pelo que indefiro-o.Havendo trânsito em julgado, 

certifique-se, translade-se cópia desta sentença aos autos executivos em 

apenso e arquive-se.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 48484 Nr: 502-91.2007.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene de Toledo Ramalho, Sonia Maria Ramalho Carneiro, 

Luiz Carlos Rabecini, WALBER CRISTOFORO CARNEIRO, Marinalva 

Ramalho Rabecini, Ivanilda de Toledo Ramalho Jardim, VALDIR TOLEDO 

RAMALHO, Maria Aparecida Ramalho Tolardo, José Carlos da Silva Jardim, 

Paulo Tolardo, Helio Toledo Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alencar Ramalho - Espólio

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

OAB:18.450/MT, Alessandro Friedrich Saucedo - OAB:MT 6315, 

Fabíola De Carli - OAB:9469/MT, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, Trata-se de ação de arrolamento sumário em que a fazenda 

pública estadual informou a existência de débito tributário no valor de R$ 

9.657,24 a ser pago pelo espólio. Requereu a intimação da inventariante 

para pagamento da obrigação tributária, a reserva de bens para garantia 

do executivo fiscal em trâmite na 6ª vara desta comarca (n.º 

603-41.2001.811.0007), entre outras medidas (fls.115/116). (...) 

Considerando os autos executivos em apenso (códs. 2595 e 3506) e o 

fato de que não houve contemporânea avalição do bem imóvel que deve 

garantir tais execuções (bem objeto da partilha), entendo que incumbe a 

inventariante fazer prova de que há patrimônio suficiente para o 

pagamento das dívidas. Somente assim ficará viabilizada a homologação 

na partilha. DAS DELIBERAÇÕES. INDEFIRO o pedido de fl. 143, que 

consiste no reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos n.º 

603-41.2001.811.0007 para a 6ª vara desta comarca, pelas razões já 

apresentadas. INDEFIRO demais pedidos pendentes, conforme 

fundamentação contida no bojo desta sentença. DETERMINO a intimação 

da inventariante, para que, em até 30 dias, traga aos autos avaliação atual 

do imóvel descrito à fl. 04, bem como retifique o plano de partilha incluindo 

a totalidade de débitos a serem pagos, conforme últimos valores 

apresentados por cada credor nos autos, sob pena de extinção do feito. 

Decorrido o aludido lapso temporal, certifique-se. Após, voltem-me 

conclusos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 3506 Nr: 113-92.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco HSBC Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alencar Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Coimbra 

Donegatti - OAB:290089, CAROLINA RODRIGUES - OAB:13486/O, 

Eduardo Montenegro Dotta - OAB:155.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Vistos,

Intime-se o polo ativo para impulsionar o feito em até 15 dias, requerendo o 

que julgar pertinente, sob pena de suspensão e arquivamento.

 Após, conclusos.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000041-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

E. H. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Processo: 

1000041-19.2018.8.11.0007; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

ESPÉCIE: AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST 

MORTEM AUTORA: GENI ROQUE, brasileira, solteira, aposentada, 

portadora da carteira de identidade nº. 0763954-6 SESP/MT, CPF 

655.542.131-20, residente e domiciliada na Rua Azaléia, Quadra 02, Lote 

25, nº 225, Bairro Jardim das Flores, Município de Alta Floresta, CEP: 

78580-000 ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDOS: Eventuais herdeiros do “de cujus” ELPIDIO 

RAMOS CRUZ CITANDO(A)S: eventuais herdeiros de ELPIDIO RAMOS 

CRUZ FINALIDADE: CITAÇÃO de eventuais herdeiros de ELPIDIO RAMOS 

CRUZ, cuja existência e paradeiro são incertos e não sabido, dos termos 

da presente ação, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

observando que o processo está integralmente disponibilizado pelo 

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

11.419/2006 para, querendo, apresentarem contestação em 15 dias e, em 

caso de revelia será nomeado curador especial. RESUMO DA INICIAL: 

“Geni Roque ingressou com Ação de Reconhecimento de União Estável 

Post Mortem com com o “de cujus” Elpidio Ramos Cruz, que era brasileiro, 

solteiro, lavrador, portador da carteira de identidade n.º 376089, órgão 

expedidor SSP/MT, inscrito no cadastro de pessoas físicas 

nº.453.199.521-04, em face dos eventuais herdeiros do “de cujus”, 

residentes e domiciliados em local incerto e não sabido. No caso em 

comento, a autora e o de cujus Elpidio Ramos Cruz viveram em união 

estável durante aproximadamente 18 (dezoito) anos de forma duradoura, 

pública, contínua e com o fito de constituir família. Entretanto, dessa união 

não advieram filhos. O início dessa união estável ocorreu em setembro de 

1997, em que a autora e o de cujus se conheceram em um restaurante na 

cidade de Alta Floresta – MT, na qual a autora trabalhava como cozinheira 

e o Srº Elpidio prestava serviços de pedreiro. Em menos de um mês o 

casal decidira morar juntos. O relacionamento chegou ao fim apenas por 

conta do falecimento do Sr. Elpidio na data de 21.09.2015, atestado de 

óbito em anexo. O casal, após 8 (oito) meses juntos, deixou a cidade e 

foram trabalhar em fazendas da região, prestando serviços gerais. Em 

2011, quando a autora foi diagnosticada com diabetes, teve que deixar o 

serviço na fazenda junto com seu companheiro, por recomendações 

médicas. O falecido, até a data de sua morte sempre cuidou da senhora 

Geni, com muita paciência, amor e carinho, uxiliando-a no tratamento, até 

mesmo a acompanhava nas consultas em Cuiabá – MT, onde a mesma 

realiza o tratamento. Vale dizer que a autora não tem conhecimento de 

dívidas contraídas durante a constância da união estável que perdurou 18 

(dezoito) anos, tampouco adquiriram bens durante a união. Vale ressaltar 

que, a requerente não possui conhecimento acerca da existência de 

outros herdeiros do de cujus. Menciono ainda que a união entre a autora e 

o Sr. Elpidio, era pública, notória, todos os vizinhos e demais pessoas da 

população tinham conhecimento dessa união, como se provará através do 

depoimento das testemunhas que seguem arroladas ao final do petitório. 

Outra prova importante, que merece acompanhar este petitório, é a cópia 

do cadastro da autora na loja de roupas Oba-Oba Center, onde consta o 

Srº Elpidio como “cônjuge” da mesma, demonstrado assim que os dois 

mantinham um relacionamento firme entre si. Ademais, a autora possui 

registrado por fotos diversos momentos junto com o companheiro, 

conforme fotos anexas. Todavia, a autora necessita regularizar a questão 

da união estável, pois alega que o de cujus era trabalhador com CTPS 

assinada, portanto, possui recolhimento de FGTS, PIS/PASEP, portanto, a 

autora tem a intenção de resgatar os valores depositados. Ocorre que, é 

de suma importância para a autora a prova documental da união estável, 

haja vista este ser documento imprescindível para ingressar com alvará 

judicial para levantamento de valores. Por corolário, restando claro que a 

autora e o de cujus Elpidio Ramos Cruz viveram em união estável por 

aproximadamente 18 (dezoito) anos, com o objetivo de constituir família, 

vem buscar a tutela do Poder Judiciário, a fim de reconhecer a existência 

da união estável.” DESPACHO: “(...) 4 - CITEM-SE os possíveis herdeiros 

por edital, com prazo de 30 dias, para, querendo, apresentarem 

contestação em 15 dias. 4.1 – Consigne-se no edital que em caso de 

revelia será nomeado curador especial. 4.2 – Havendo o decurso do 

prazo de resposta sem o comparecimento de qualquer herdeiro, 

certifique-se e intime-se a Defensoria Pública para que atue como 

curadora especial. 5 - Na hipótese de ser apresentada contestação que 

traga preliminar e/ou documentos, intime-se a parte autora para, por ato da 

secretaria, para, no prazo de 15 (dez) dias, a teor do art. 350, do CPC, 

oferecer impugnação. 6 - Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado, intimem-se as partes, por ato da secretaria, para, 

no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. 7- Antes da conclusão, 

comparecendo ao feito pessoa incapaz, vista ao Ministério Público. Às 

providências.” Eu, Moacir de Castilho, digitei. Alta Floresta-MT SEDE DO 

JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Ariosto Da Riva, 1987, Barro: Centro, Cidade: 

Alta Floresta-Mt, Cep 78580-000, Fone: (66) 3512-3600

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001904-44.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDESON NOGUEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001904-44.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração interpostos pelo requerente (ID 10766608), 

contra sentença sob ID 10292142, visando o revogação da referida 
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decisão de indeferimento da inicial, alegando que as custas processuais 

estavam pagas desde a distribuição da ação, carreando os comprovantes 

sob o ID 10766623 e 10766632. A certidão sob o ID 10883835 atesta 

acerca da tempestividade dos embargos. É o relatório. DECIDO. O objetivo 

dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório, omisso, ou ainda, a correção de erro material, existentes na 

decisão judicial (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC). Em análise percuciente 

dos autos, constato que os embargos de declaração interpostos não 

merecem ser conhecidos, vez que não se verifica, in casu, os citados 

vícios, pois, em análise aos documentos carreados aos autos pela parte 

autora na ocasião dos embargos aclaratórios (ID 10766623 e 10766632), 

denota-se que os comprovantes de recolhimento das custas e taxas 

processuais não se referem à presente ação, mas sim, ao autos nº 

1021955-71.2017.8.11.0041, 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de 

Cuiabá, cujo réu é MATHEUS RICARDO ASSUNCAO QUEIROZ e o valor da 

causa é R$ 25.895,12. Assim, diante da inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, os presentes embargos merecem total rejeição. No 

ponto, mantenho a sentença atacada pelos seus próprios fundamentos. 

Diante do exposto, REJEITO, em sua totalidade, os presentes embargos 

declaratórios. Intimem-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 1 de dezembro 

de 2017 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112201 Nr: 734-59.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

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

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 97, intimando-se a parte 

exequente para, manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60468 Nr: 5032-07.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Plinio Cavagnoli

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

Vezentin

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

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

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

OAB:5091-B

 Vistos.

 Tendo em vista a petição de fl. 349, INTIMEM-SE os executados para que, 

no prazo de 10 (dez), cumpram integralmente a determinação do item “2” 

da decisão de fl. 346.

 Após, façam os autos conclusos, para deliberações.

 Ademais, deixo de analisar o petitório de fl. 347, tendo em vista que até o 

presente momento não fora designada data para a realização de Hasta 

Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62766 Nr: 2365-14.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elmerinda Pereira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que foi 

comprovado nos autos pela Coordenadoria de Execução Judicial do TRF 

da 1ª Região o depósito dos valores para pagamento dos débitos objeto de 

cobrança (fls. 174/175).

A parte credora requer a expedição de alvará judicial para levantamento 

das quantias depositadas.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ JUDICIAL quanto aos honorários contratuais, no percentual de 

30% do valor auferido pela parte.

Dados bancários do causídico e exequente informados às fls. 182/182/v e 

186, respectivamente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119848 Nr: 7368-71.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Laerte Rabecini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cloves Moraes Mascarenhas, Delis Brandão 

Lima Mascarenhas, JOSÉ APARECIDO DA SILVA, Juvelina Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - OAB:8347, 

Alvaro da Cunha Neto - OAB:12069, Edenir Righi - OAB:8.484

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que os pedidos de fls. 292/293 e 295/298 

devem ser deferidos.

Com efeito, em consulta ao extrato processual, bem como aos autos 

físicos, tem-se que, quando da retirada dos autos em carga pelo 

advogado do Autor, aos 11/09/2017, ainda não havia sido juntada aos 

autos a Contestação de fls. 212/276 (o que somente se deu aos 

18/10/2017).

Logo, reconheço seu direito de impugna-la, contado de sua ciência da 

peça defensiva e respectivos documentos, isto é, a partir da carga dos 

autos, realizada no dia 14/03/2018.

Doutro modo, após o decurso do prazo de impugnação ora reconhecido, 

isto é, a partir do dia 06/04/2018, INTIMEM-SE os requeridos Cloves 

Moraes Mascarenhas e esposa para manifestação sobre a decisão de fls. 

286/288, no prazo de 05 (cinco) dias. Isto porque, ao tempo determinado 

para sua manifestação, os autos encontravam-se em carga com o patrono 

do autor.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 157933 Nr: 5019-90.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricezar Donizete Benette

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

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

OAB:4.136-A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de interposição de Embargos à Execução Fiscal ajuizados por 

Mauricezar Donizete Benette em face de Município de Alta Floresta/MT.

Considerando-se a justificativa de fls. 38/40, defiro os benefícios da 

Gratuidade de Justiça ao Embargante.

Ainda, considerando-se que a execução já está garantida por meio da 

penhora do imóvel (fls. 3/40 dos autos executivos em apenso), nos termos 

do artigo 919 §1º do CPC, foi DEFIRO o EFEITO SUSPENSIVO pleiteado.

ISTO POSTO, determino a SUSPENSÃO dos autos de Código 115666, até o 
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julgamento dos Embargos à Execução opostos.

Intime-se a parte embargada/exequente para impugnar, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132273 Nr: 6391-45.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdN

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamae - OAB:19968/O MT, Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT0018164, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 Diante do exposto, com fundamento nos artigos 1.583 e 1.584, ambos do 

Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, 

para conceder definitivamente a guarda do menor Eduardo do Nascimento 

Salomão à autora Severina do Ramo Salomão e, em consequência, com 

fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, declaro extinto o processo com a 

resolução do mérito.Condeno a requerida ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que a si 

concedo o benefício da Gratuidade de Justiça.Intimem-se as partes e o 

Ministério Público.Após o trânsito em julgado da sentença, expeça-se 

termo de guarda definitiva.Cumpra-se, expedindo-se o necessário TERMO 

DE GUARDA DEFINITIVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143360 Nr: 4809-73.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco C N H Industrial Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Miosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14469-A/MT, Teresa 

Celina de Arruda Alvim - OAB:PR 22.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o petitório de fls. 84/85, DEFIRO o pedido de fls. 81/82.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do NCPC, devendo a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada, nos termos do artigo 513, §2º, através do 

procurador constituído nos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito (fl.172), acrescido de custas, se houver.

Não havendo advogado constituído nos autos para representar o 

Devedor, deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais 

parágrafos do referido artigo.

 Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação.

Por fim, se certificado o trânsito em julgado da sentença e, transcorrido o 

prazo do artigo 523 do CPC, mediante recolhimento das respectivas taxas, 

a parte exequente poderá requerer diretamente ao Cartório Distribuidor, 

mediando o pagamento da respectiva taxa, a expedição de certidão, nos 

termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no 

artigo 782, §3º do mesmo diploma.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34330 Nr: 84-27.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cândido da Silva

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista as informações contidas na certidão do Sr. Oficial de 

Justiça à fl. 282, DETERMINO a expedição dos respectivo Alvará Judicial, 

consignando que para a causídica serão liberados os honorários 

sucumbenciais e os contratuais, na razão de 40% (quarenta por cento) 

das parcelas retroativas depositadas em Juízo (fl. 267).

 Ademais, oficie-se o Cartório Distribuidor para, informar nos autos quanto 

à existência de abertura de inventário de bens da parte exequente “Sr. 

José Cândido da Silva”.

 Caso seja encontrado processo de inventário dos bens do exequente, 

intimem-se seus herdeiros para requerendo, solicitarem sua habitação nos 

autos.

 Outrossim, determino que o valor remanescente destinado à parte autora 

deverá permanecer reservado na conta do Juízo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118201 Nr: 6102-49.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Churrascaria Cambalacho Ltda

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

 Tendo em vista que a certidão de fl. 87 refere-se à publicação da decisão 

de fl. 83, conforme se infere à fl. 86, torno-a sem efeito.

Contudo, considerando que houve a devida intimação do executado 

acerca da decisão de fl. 81, conforme se atém da certidão constante do 

Sistema Apolo (disponibilização no DJE sob o nº 9832, de 05/08/2016 e 

publicação no dia 08/08/2016), constato não ter havido o pagamento pela 

executada do valor apontado.

Assim, DEFIRO o pedido de fl. 84 de indisponibilidade de ativos financeiros, 

nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor indicado pela exequente.

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

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

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, CERTIFIQUE-SE e 

voltem-me CONCLUSOS para as providências do §5º, do art. 854, do 

NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que manifeste-se 

em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000870-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO BARBOSA GALINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000870-97.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[AUXÍLIO-DOENÇA 

ACIDENTÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GIVANILDO BARBOSA GALINDO Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. DEFIRO o benefício da Justiça 

Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. Diante do recebimento do Ofício Circular nº 

001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da União em 

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, deixo de designar a referida solenidade, prevista no art. 

334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de antecipação 

de tutela antecipada, a realização de perícia médica. In casu, através do 

Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo 

quanto à condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, 

para após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior 

celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos 

termos do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício 

Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 

00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perito 

judicial o fisioterapeuta André Luiz de Brito, Crefito 9: 85369-F, para 

realizar a perícia médica na parte autora, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), em observância à tabela V da 

Resolução nº 00305/2014-CJF. INTIME-SE o Sr. Perito da nomeação para 

designar dia, horário e local para a realização da perícia médica, devendo 

este informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que 

proceda à INTIMAÇÃO dos interessados para comparecimento ao ato 

processual, consignando-se que o laudo pericial deverá ser apresentado 

a este juízo no prazo de 30 dias, contado a partir da data da realização da 

perícia. ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia da inicial, dos quesitos 

apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos e 

resultados de exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste 

Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra 

mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). INTIME-SE a parte autora 

para, em cinco (05) dias, querendo, nomear assistente técnico e 

apresentar quesito. Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte 

autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A 

parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte 

autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da 

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Uma vez designada data para realização da 

perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, 

com o encaminhamento dos autos, CITE-SE o requerido, devendo constar 

as advertências do artigo 344, do CPC e que o prazo para contestar é de 

30 (trinta) dias. No mesmo ato da citação, INTIME-SE o requerido para se 

manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará 

na presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e 

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita. 

Por fim, façam os autos CONCLUSOS para apreciação do pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 02 abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001061-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001061-79.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: NILZA ALVES DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação que 

visa à concessão do benefício de Aposentadoria por idade em regime 

híbrido aforada por NILZA ALVES DE OLIVEIRA em face do Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS. Com a exordial vieram os 

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

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

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

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

requisitos para a concessão de aposentadoria por idade, Id 8678170. 

Impugnação à contestação, Id 11743022. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relatório. DECIDO. De largada, vislumbro que a alegação de 

prescrição ventilada pela autarquia não merece acolhimento, pois não há 

nesta demanda a possibilidade de ocorrência da preliminar prevista no 

parágrafo único, do art. 103, da Lei 8.213/91, eis que o indeferimento do 

requerimento administrativo se deu apenas em 11/04/2017 (Id n 6138095 - 

Pág. 4). Compulsando os autos, fixo como pontos controvertidos: a) o 

período de carência para obter o beneficio de aposentadoria por idade em 

regime híbrido; e b) o caráter da atividade rural (economia domiciliar, 

empregado, etc.). Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, peçam esclarecimentos ou solicitem ajustes às delimitações de 

questões de direito relevantes, sob pena de se tornar estável a presente 

decisão (§1º, art. 357, NCPC). Consigno que é ônus da parte requerente 

(inciso I, art. 373, NCPC) a comprovação do preenchimento dos requisitos 

legais para a concessão, e o consequente recebimento, do benefício 

pretendido. Dessa forma, a espécie do benefício pretendido, 

principalmente pelo conteúdo probatório até então produzido, é 

imprescindível que produção de prova testemunhal e do depoimento 

pessoal da parte Requerente, a fim de se buscar a verdade processual 

acerca da atividade desenvolvida pela parte autora. Assim, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de junho de 2018, às 

13h30min, a ser realizada na sala de audiências da 3ª Vara desta 

Comarca, ocasião em que serão ouvidas a parte autora e suas 

testemunhas, cujo rol deverá apresentado no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da intimação das partes desta decisão (art. 357, § 4º, do CPC). 

Consigno que a parte autora e suas testemunhas deverão ser intimadas 

NA PESSOA DE SEUS PATRONOS. Intimem-se. Alta Floresta, MT, 02 de 

abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000113-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA THAINA PITON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA DIAS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000113-06.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LIGIA THAINA PITON 

REQUERIDO: ZILDA DIAS DA SILVA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe 

dos autos, a parte reclamante requer a desistência da demanda (ID. 

11432666 ), postulando pela sua homologação. Posto isso, homologo a 

desistência e julgando extinto o feito sem resolução do mérito, o que faço 

com forte na norma do art. 485, inciso VIII do NCPC. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em 

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

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Jeonathãn Suel Dias Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juiz Leigo, nos 

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

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003479-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DIAS TRISTAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Certifico a contestação apresentada no ID nº 

12409940/12409987, foi interposta tempestivamente. Certifico que 

procedo a intimação da parte autora, para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias. Alta Floresta, 29 de março de 

2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010403-63.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO MOROTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DAL BEM OAB - PR0032868A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

 

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

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

12452588, para que indique o endereço atualizado do executado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Alta Floresta, 29 de março de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000609-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MENEQUELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS MARTINS (EXECUTADO)

 

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

pessoa de seu advogado, do inteiro teor do ID nº 11773148, para requerer 

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

extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 29 de março de 2018 Maria 

Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000700-96.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO OTONIO DO CARMO JUNIOR (EXECUTADO)

 

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

pessoa de seu advogado, do inteiro teor do ID nº 11975832, para requerer 

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

extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 29 de março de 2018 Maria 

Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000875-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

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

pessoa de seu advogado, do inteiro teor do ID nº 11225005, para requerer 

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

extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 29 de março de 2018 Maria 

Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000963-31.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000963-31.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIO JOSE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração interpostos pela parte autora, ao argumento que a decisão que 

indeferiu a gratuidade de justiça é omissa. Em análise percuciente dos 

autos, constato que os embargos de declaração interpostos não merecem 

ser acolhidos, por se tratar de instrumento inadequado para modificar a 

decisão, senão vejamos. Os embargos declaratórios devem ser 

manejados com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição 

ou de suprimir omissão ou dúvida existente no julgado. In casu, vejo que 

inexiste qualquer omissão, dúvida, contradição ou obscuridade na 

decisão, estando perfeitamente demonstrado o motivo que ensejou no 

indeferimento do pleito de gratuidade de justiça. O fato de não ter sido 

oportunizado à parte autora a comprovação dos pressupostos legais para 

a concessão de gratuidade antes do indeferimento do pleito não impede 

que referida parte comprove posteriormente o preenchimento dos 

pressupostos. Além do mais, a parte autora fora condenada ao 

pagamento das custas processuais em consonância com o disposto no 

art. 51, § 2°, da Lei n° 9.099/95, sendo que o procedimento posterior, por 

consequência lógica, é a intimação para pagamento das referidas custas, 

de sorte que eventual pedido de gratuidade de justiça após esta intimação 

deve estar devidamente instruído com a comprovação de preenchimento 

dos requisitos. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 

9.099/95. Entretanto, oportunizo a parte autora a comprovar, no prazo de 

05 (cinco) dias, o preenchimento dos requisitos ensejadores da gratuidade 

de justiça, a fim de que seja reanalisado o pleito de gratuidade e 

determinada a suspensão da exigibilidade da referida verba, se for o 
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caso. Decorrido o prazo, certifique-se e proceda-se de acordo com a 

CNGC no que se refere às custas processuais. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 22 de março de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010160-85.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR JOSE DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010160-85.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: VALMIR JOSE DE PAIVA 

EXECUTADO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos. A parte devedora informa 

que efetuou o pagamento integral da dívida (ID nº. 11899034) e a credora 

concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta 

para transferência do valor, conforme consta no ID nº. 12032222. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Independentemente do trânsito em julgado da 

sentença, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE o 

patrono possua no instrumento de procuração poder expresso para 

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

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de março 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002165-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANA GABRIEL KATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002165-09.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CASSIANA GABRIEL KATO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte ré informa que 

efetuou o pagamento integral da condenação (Id n° 12080657) e a parte 

autora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta para transferência do valor, conforme consta na petição Id n° 

12148902. Assim, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, 

DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder 

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

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

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em 

caso de eventual inadimplemento. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de março 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011157-05.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO REIS GUEDES PAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA RENASCER LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN DOUGLAS SALLES ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018420A 

(ADVOGADO)

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

 

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

pessoa de seu advogado, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça - ID nº 11224686, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Alta Floresta, 30 de março de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-27.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DORNELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001403-27.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ADEMIR DORNELIS 

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

face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Verifica-se na certidão 

do oficial de justiça, anexada no ID n.º 8211093, que o autor não reside no 

local que a autora indicou na petição inicial, e por essa razão a patrona foi 

devidamente intimada para atualizar o endereço do requerente, para 

intimá-lo a comparecer à audiência de instrução e julgamento, a fim de 

prestar seu depoimento pessoal. Ocorre que apesar de ter sido 

devidamente intimada, a advogada do autor, deixou correr in albis o prazo 

e não se manifestou nos autos, conforme certificou a secretaria ID n.º 

10216040. Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável 

duração do processo pelo requerente, porquanto resta evidenciado que a 

parte exequente não praticou os atos processuais que lhe competem e 

indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em obediência ao 

princípio da celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é 

inadmissível aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da 

parte autora/exequente, não restando outra alternativa, senão a extinção 

do feito em razão do abandono da parte autora/exequente. Diante do 

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

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, e por 

ter abandonado a ação por mais de 30 (trinta) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sem custas processuais e 

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

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

cautelas e anotações necessárias. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de 

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

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

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de fevereiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001432-77.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA LUZ (EXECUTADO)

 

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

pessoa de seu advogado, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça - ID nº 9181619, para requerer o que entender de direito, no prazo 
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de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta 

Floresta, 30 de março de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001465-67.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DIOZER DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de sua advogada, do inteiro 

teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 11185468, para que 

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

sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 30 de março 

de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-07.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação das partes requerente e 

requerida do inteiro teor da sentença - ID – 110333965/11818338. Alta 

Floresta, 30 de março de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000126-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HIDEKI HIRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN EIGI UMENO (EXECUTADO)

 

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

pessoa de seu advogado, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça - ID nº 11087175, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Alta Floresta, 30 de março de 2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000499-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO PROTASIO 95026061168 (EXECUTADO)

 

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

pessoa de seu advogado, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça - ID nº 10342333, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Alta Floresta, 30 de março de 2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001157-31.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA GOMES DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001157-31.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARILZA GOMES DE SOUZA 

DA SILVA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminares a) Ilegitimidade 

Passiva Alega a reclamada NATURA COSMÉTICOS S.A. em preliminar a 

sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que houvera a cessão de 

direitos e obrigações à FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I, razão pela qual os créditos 

objetos da presente ação são de exclusiva responsabilidade desta. Sem 

razão a alegação da reclamada, uma vez que a negativação discutida na 

lide fora realizada em nome da reclamada. II - Mérito Afirma a parte autora 

ter tido seu nome indevidamente negativado por dívida no valor de R$ 

241,74 (duzentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos) que 

afirma desconhecer, uma vez que nunca realizou negócios com a 

reclamada. A empresa ré em contestação argumentou pelo seu exercício 

regular de direito quanto ao recebimento dos valores referentes às 

prestações de empréstimo uma vez que a contratação fora devidamente 

autorizada e assinada pela autora conforme ficha cadastral juntada à 

contestação (ID n.º 9548922). Diante de tais provas, forçoso concluir que 

a contratação bem como o débito era de conhecimento da autora e 

consequentemente a inocorrência da inexigibilidade das prestações não 

sendo causado então nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização 

pleiteada. Observa-se que a parte requerida juntou aos autos provas de 

sua alegação de que existe relação jurídica entre as partes, ou seja, ficha 

cadastral/contrato que deu causa aos débitos, além de cópia do 

documento de identidade e de comprovante de endereço da autora. Com 

base no livre convencimento motivado e analisando as provas anexadas 

pela ré decido pela constatação de existência de relação jurídica entre as 

partes, pois a utilização dos serviços fora contratada por meio de 

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

processo com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e 

equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor 

às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em 

cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos 

fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Deste modo, tenho que 

a reclamada se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos por ele 

alegados, de que existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem 

da dívida, nos termos dos art. 373, II, CPC. Assim, se a parte autora 

efetuou a contratação, nada mais justos que os valores continuem a ser 

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

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

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

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

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

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

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

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

parcelas do empréstimo em seu subsidio, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Os fatos mencionados demonstram atitude 

de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como 

litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro 

fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. III - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em 

decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 9,9% 

sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do CPC), 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante de 

15% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 
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surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Carla Maria Costa 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001196-28.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR DOMINGOS ARALDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUREO CELIO FORMIGONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001196-28.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ODENIR DOMINGOS ARALDI 

EXECUTADO: AUREO CELIO FORMIGONI Vistos. Relatório dispensado em 

face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A solução amigável do 

conflito está em consonância com a legislação pertinente. Ante o exposto, 

HOMOLOGO a transação celebrada entre as partes, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do vigente Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b”, do vigente Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). 

Como já houve informação de suposto descumprimento da primeira 

parcela, intime-se a parte requerida, a fim de manifestar-se sobre os 

termos da petição do autor, ID n.º 11499200. Intime-se. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de 

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

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

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

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

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001284-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JULIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INES VITURINO COSMO VICENTE (REQUERIDO)

MAURINO VICENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA OAB - MT0006816A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001284-32.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ JULIAO DA SILVA 

REQUERIDO: INES VITURINO COSMO VICENTE, MAURINO VICENTE Vistos. 

INTIME-SE a parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre os embargos de declaração apresentados no ID nº 

11569589. Cumpra-se. Submeto o presente decisão/despacho/sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001302-87.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001302-87.2016.8.11.0007 REQUERENTE: TEREZINHA DE SOUZA LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Ausente 

o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I - Mérito No mérito afirma a 

parte autora: “É desconhecido pela autora o motivo para seu nome estar 

incluso pela Ré nos cadastros de inadimplentes, pois nunca teve contato 

com a mesma. A autora necessita ver seu nome “limpo”, pois precisa 

realizar compras a prazo no comércio local, o que está impedido de 

realizar em razão da INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDA do nome da 

autora nos cadastros de inadimplentes – SPC e SERASA. Assim, 

demonstrado que NÃO HÁ QUALQUER DÍVIDA junto a Requerida e que 

esta vem praticando inúmeras ações indevidas em prejuízo material e 

moral a autora, somente resta recorrer ao Poder Judiciário para ver seus 

direitos serem respeitados”. Em suma, afirma nunca ter firmado qualquer 

contrato com o banco requerido, aduzindo ter sido negativada 

indevidamente. Por outro lado, a requerida aduz ter relação jurídica com a 

parte autora e que diante da inadimplência agiu no exercício regular de seu 

direito. Comprovou a parte requerida existência de contrato de empréstimo 

consignado no valor de R$ 6.110,88 (seis mil cento e dez reais e oitenta e 

oito centavos), ID n.º 8051158. Já em sua manifestação colacionada no ID 

n.º 9182391, a parte autora mudou a versão contada na inicial aduzindo: 

“Excelência, a autora de fato possui um empréstimo consignado com a 

Requerida, sendo descontado mensalmente o valor de R$ 186,55 (cento e 

oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) de seu beneficio, ocorre 

que buscou tutela jurisdicional acerca da negativação da Requerida na 

data de 07/10/2016 em nome da autora. Excelência se os descontos do 

empréstimos são descontados em folhas, porque a Requerida negativou o 

nome da autora???”. Ocorre que a prova do pagamento incumbe a parte 

autora devedora nesse caso concreto (Art. 373, inciso I do NCPC), pois 

sabe-se que em caso de perda da margem consignável o valor da parcela 

deixa de ser descontado do benefício do INSS. Diante de tais provas (ID 

n.º 8051147, 8051154, 8051158) forçoso concluir que a inscrição do 

nome da parte nos cadastros restritivos não causou nenhuma lesão que 

pudesse justificar a indenização pleiteada. Observa-se que a parte 

requerida juntou aos autos provas de sua alegação de que existe relação 

jurídica entre as partes, ou seja, contrato que deu causa ao 

inadimplemento e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por meio da 

negativação. Com base no livre convencimento motivado e analisando as 

provas anexadas pela ré decido pela constatação de existência de 

relação jurídica entre as partes, pois a utilização dos serviços fora 

contratada por meio de serviços bancários. Segundo disposto na Lei 

9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que 

reputar mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com 

liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las 

e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum. Deste modo, tenho que o requerido desincumbiu-se do ônus de 

comprovar os fatos por ele alegados, de que existe a relação jurídica, bem 

como demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. 

Assim, se a parte autora não efetuou o pagamento dos serviços 

adquiridos, de forma justa, adequada e contratualmente amparada, foi 

inserida corretamente nos órgãos de proteção ao crédito pela ré. Ora, 

para que os danos morais sejam reparados é necessário considerar a 

conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. É 

importante observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, 

devendo ser aplicada a regra, moderadamente, para que não implique 

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

também, haver coerência com o caso em julgamento e atingir o objetivo de 

punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que 

não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a manutenção do 

apontamento de seu nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. Como se não 
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bastasse, no caso em tela a parte demandante deduziu pretensão contra 

texto expresso de Súmula (Súmula nº 385 do STJ), o que é equivalente a 

litigar contra norma jurídica, conduta contrária à probidade processual e 

que autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, 

I, do CPC. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte 

autora incorrer, portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. II 

- Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral 

formulado pela reclamante em face do reclamado, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento da 

litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à 

época do pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 15% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002989-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLARI PRADO DELA JUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO DIAS RAMOS HUFFELL VIOLA OAB - 

SP0294445A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002989-65.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CLARI PRADO DELA JUSTINA 

REQUERIDO: JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A solução amigável do conflito 

está em consonância com a legislação pertinente. Ante o exposto, 

HOMOLOGO a transação celebrada entre as partes, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do vigente Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b”, do vigente Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). 

Como já houve informação de um descumprimento da primeira parcela, 

intime-se a parte requerida, a fim de manifestar-se sobre os termos da 

petição do ID n.º 11499200. Intime-se. Cumpra, expedindo-se o 

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

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

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-11.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDERLEI MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - MT16889-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000738-11.2016.8.11.0007 REQUERENTE: SANDERLEI MOREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Trata-se de embargos 

de declaração com o intuito de discutir os termos da sentença. É o 

necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos autos, constato que os 

embargos de declaração interpostos não merecem ser acolhidos, por se 

tratar de instrumento inadequado para modificar a sentença, senão 

vejamos. O artigo 48 e 49 da Lei nº 9.099/95 preconizam o seguinte: “Art. 

48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos 

casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros 

materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de 

declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco 

dias, contados da ciência da decisão.” Com efeito, os embargos 

declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição ou de suprimir omissão ou dúvida 

existente no julgado. In casu, vejo que inexiste qualquer omissão, dúvida, 

contradição ou obscuridade na sentença, uma vez que sobre a 

legitimidade passiva houve manifestação clara: “Em se tratando de relação 

de consumo a responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é 

objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do 

que determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo as rés responder em conjunto pelos prejuízos causados ao 

consumidor equiparado. Ademais, trata-se de empresas do grupo 

econômico “Bradesco”, podendo o banco requerido responder ao 

processo por fazer parte do agrupamento de empresas, e por seguinte, 

em caso de condenação, regressar em desfavor daquela que realmente 

cometeu o ato ilícito”. Sequer existe pedido de manifestação sobre 

omissão, obscuridade ou contradição, demonstrando o caráter protelatório 

dos embargos. Desta feita, por verificar a não ocorrência das hipóteses 

de cabimento de embargos, não devem acolhidos e, permanecendo o 

inconformismo quanto a aludida decisão, resta ao embargante a 

interposição do recurso cabível. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 8030765, com 

fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de 

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

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

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011082-63.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NADI CRISTINA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DUTRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011082-63.2015.8.11.0007 REQUERENTE: NADI CRISTINA MARTINS 

REQUERIDO: CELSO DUTRA Vistos. Intime-se a parte 

sucumbente/requerente para adimplir as custas processuais, em 5 (cinco) 

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

inadimplemento. Após, tendo em vista o decurso do prazo superior a 15 

(quinze) dias sem manifestação das partes após o trânsito em julgado da 

sentença, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de praxe, nos 

termos do artigo 1006 da CNGC/MT. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001793-60.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMA MARQUES EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001793-60.2017.8.11.0007 REQUERENTE: GILMA MARQUES 

EVANGELISTA DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Ausente o 

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

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

Inicialmente, verifica-se que a autora estava devidamente representada 

por procurador (ID n.º 9531112), bem como justificada a impossibilidade de 

comparecimento (ID n.º 9539863) da requerente na sessão de conciliação, 

não havendo que se falar em extinção sem julgamento do mérito. Ademais, 

a empresa requerida devidamente citada não apresentou contestação de 

acordo com a certidão de ID n.º 10778393. O novo Código de Processo 

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

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

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

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

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

fato formuladas pelo autor.” Diante da inércia da parte requerida, esta 

abdicou de quaisquer defesas quando da ausência de contestação ao 

pleito, ocasião em que restou estabelecida a sua revelia. Em face da 

revelia, reputam-se verdadeiros os fatos articulados na inicial quando a 

parte autora afirma ter contratado um plano controle para o terminal 

registrado sob n.º (66) 9 9202-4394, mas diante da insatisfação tentou 

cancelar a linha, mas não obteve êxito. Ocorre que a autora possuía outro 

terminal sob n.º (66) 9 9247-4808, no modo pré-pago, entretanto teve 

essa linha bloqueada sem qualquer motivo. Pois bem. O caso apresentado 

deve ser analisado pelas normas protetivas do consumidor, posto que o 

requerente adquire/utiliza produto/serviço como destinatário final, 

caracterizando-se como consumidor; ao passo que o requerido pessoa 

jurídica comercializadora de produtos e serviços, artigos 2.º e 3.º da Lei n° 

8.078/90. Em matéria de falha na prestação de um serviço tratando-se de 

relação norteada pelo CDC, as várias idas do consumidor a loja delineiam o 

descaso do fornecedor diante de imposição legal, o dever objetivo de 

reparar decorre do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, vendo-se 

o consumidor obrigado a implorar pela resolução do problema, ou 

socorrer-se do Judiciário para ver satisfeito o seu direito. Referida 

conduta de desídia, que faz presumir o abalo anímico, é suficiente a 

configurar o dano moral e impor a consequente obrigação de indenizar. 

Inegável, a necessidade do pagamento de indenização pelo dano moral 

sofrido pela reclamante advindo dos dissabores relativos às turbações de 

ânimo devido à situação constrangedora de BLOQUEIO/SUSPENSÃO 

indevida do sinal do seu telefone que o atrapalhou o desenvolvimento de 

seu trabalho e vida cotidiana, principalmente quando se faz tratamento de 

saúde em outro Estado e necessita comunicar-se com seus familiares. 

Constatado suspensão indevida da linha telefônica, que impossibilita o 

consumidor de utilizar os serviços, fato incontroverso, verifica-se o dano 

in re ipsa, fato que impõe o dever de compensar o consumidor ante a falha 

na prestação dos serviços, o qual prejudicou sobremaneira, uma vez que 

ficou sem o telefone utilizado para fins profissionais. Em casos como este, 

o dano moral se dá in re ipsa, ou seja, independentemente da 

comprovação do efetivo prejuízo, bastando a demonstração da ocorrência 

de fato capaz de gerar a ofensa ao íntimo do indivíduo na pessoa física do 

autor. O simples fato de o consumidor ser surpreendido pela suspensão 

indevida do serviço prestado pela ré gera o dever de indenizar. Neste 

sentido é o entendimento da Turma Recursal do TJMT e TJRS: RECURSO 

INOMINADO - TELEFONIA - COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES AO 

PLANO CONTRATADO - ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA - 

BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA - FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN 

RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RI, 

4243/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data da publicação no 

DJE 13/06/2012.). (grifo nosso) RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. 

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA POR NOTA DE EXPEDIENTE. MIGRAÇÃO DE 

LINHA DE TELEFÔNICA DE PESSOA JURÍDICA PARA PESSOA FÍSICA. 

DANO MORAL. 1. Preliminar de afastamento da multa imposta na sentença 

afastada porquanto de nulidade não se cuida e sim de possibilidade - ou 

não - de vir a ser a multa exigida desde logo. a matéria está sedimentada 

nas turmas recursais cíveis no sentido de que a multa do art. 475-j, do 

cpc, só incidirá após o decurso do prazo para cumprimento espontâneo 

da condenação e quando da posterior intimação do advogado para 

cumprimento, de conformidade com a súmula 21 das turmas recursais 

cíveis. 2. Pedido de migração de linha telefônica de pessoa jurídica para 

um plano pré-pago reconhecido conforme constante em declaração (fl. 

63) acostada pela parte autora e ratificado na peça de combate da ré (fl. 

31). 3. Não havendo e demandada demonstrado que a providência deixou 

de se concretizar por ausência de documentação e mais, que disso foi o 

autor intimado, procede o pedido de indenização imaterial. De mais a mais 

cuida-se de empresa prestadora de serviços que, por isso mesmo 

deliberadamente não viria a interromper os serviços prestados. 4. Danos 

morais configurados em razão da conduta desidiosa e abusiva 

demonstrada pela ré, bem como em face de haver o autor restado à 

míngua de relevante instrumento de comunicação, tanto mais quando 

utilizado para trabalho. (...) (TJ-RS - Recurso Cível: 71003209673 RS, 

Relator: Marta Borges Ortiz, data de julgamento: 22/03/2012, Primeira 

Turma Recursal Cível, data de publicação: diário da justiça do dia 

23/03/2012). (grifo nosso) Estando demonstrados os atos indevidos, o 

dano e o nexo de causalidade entre ambos, a parte autora prescinde 

especificar o seu prejuízo monetário, em se tratando de danos morais. E, 

no que diz respeito ao seu quantum, firmou-se entendimento, tanto na 

doutrina como na jurisprudência, que este valor ficará sempre a cargo do 

prudente arbítrio do julgador. Por fim fixo a indenização em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) tendo em vista as circunstâncias especiais do caso 

demonstrados pela autora. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

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

vigente Código de Processo Civil para CONDENAR o requerido no 

pagamento a autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento 

(Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir 

da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

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

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de 

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

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

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY DOS SANTOS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. PINHEIRO DA SILVA & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000961-27.2017.8.11.0007 REQUERENTE: WESLLEY DOS SANTOS DE 

AMORIM REQUERIDO: J. PINHEIRO DA SILVA & CIA. LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Faço consignar estar o processo maduro e bem 

instruído a permitir o julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

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

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

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS propostas por 

WESLLEY DOS SANTOS DE AMORIM em face de J. PINHEIRO DA SILVA E 

CIA LTDA - PETROGAS – CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES, 

onde o reclamante alega, em síntese, que teve seu nome negativado de 

forma indevida por ordem da empresa reclamada, aduzindo que jamais 

contratou quaisquer serviços desta, pugnando assim pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido em razão da negativação de seu nome. Citada, a 
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Reclamada apresentou sua defesa, impugnando os pedidos da inicial da 

reclamante e aduzindo que a respectiva negativação fora efetuada por 

empresa diversa, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos da 

inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade 

da parte Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo 

esta detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e 

serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação 

do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, 

no caso em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifica-se que a Reclamada 

colacionou provas satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte 

autora, notadamente com apresentação de contrato assinado pelo autor 

comprovando a contratação dos serviços (Id nº 8037647), cumprindo 

assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, importante 

salientar que o contrato anexado aos autos pela empresa reclamada é 

perfeitamente legível e cristalino sobre suas cláusulas e condições, não 

merecendo amparo a alegação do autor quanto a seu desconhecimento ou 

ignorância sobre o conteúdo ali incluído. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente a relação contratual, a parte assina 

exatamente igual e informa dados confidenciais. Desta forma, restando 

comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. Assim, tenho 

que a situação em exame caracteriza tão somente culpa exclusiva do 

consumidor, por estar plenamente consciente na contratação dos 

serviços e não efetuar o pagamento das faturas tempestivamente, fato 

este que enseja a inserção devida aos cadastros de inadimplentes pela 

empresa Reclamada. Nesse sentido, nossa Egrégia Turma Recursal Cível 

firmou entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – 

PROVA ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL A EMPRESA 

REQUERIDA SE DESINCUMBIU – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

1. No caso, extrai-se dos autos que não só os serviços foram instalados 

no endereço da autora, como também houve várias reclamações acerca 

da insatisfação quanto aos referidos serviços, circunstâncias que, 

atreladas ao fato de que algumas faturas foram pagas, afastam a aludida 

inexistência de relação jurídica entre as partes. 2. Assim, comprovada a 

existência da dívida e a ausência de pagamento por parte da autora, a 

credora age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome do 

devedor no cadastro de inadimplentes, não existindo qualquer ilegalidade 

na sua conduta. (Ap 3274/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, 

Publicado no DJE 23/02/2018)” DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA 

INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, revogando-se a tutela, com a extinção do processo com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme preceitua o art. 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

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

27 de Fevereiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

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

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

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da Parte Recorrida, do inteiro teor do 

Recurso apresentado no ID de nº 12106424/12106484, bem como, para, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000908-46.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ CARLOS MACHADO 

REQUERIDO: LIBERTY SEGUROS S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

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

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

o julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

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

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

FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por LUIZ CARLOS MACHADO em 

face de LIBERTY SEGUROS S/A onde o Reclamante alega, em síntese, 

que efetuou um contrato de seguro de veículo com a empresa Reclamada, 

entretanto, veio a sofrer um sinistro na estrada sentido Sinop-MT a Alta 

Floresta-MT, acionando para tanto os serviços disponíveis e contratados 

na apólice em decorrência do acidente. Aduz que além dos serviços de 

reboque e conserto do automóvel que fora acionado, a apólice garantia 

ainda a disponibilidade de um carro reserva. Todavia, quando informado 

pela empresa reclamada a procurar a respectiva locadora para retirada do 

automóvel reserva (LOCALIZA), essa condicionou ao pagamento de 

caução. Por fim, assevera que após esse fato, teve que arcar com os 

custos de aluguel do carro de forma particular e assim acionou por 

diversas vezes a empresa reclamada para reembolso das despesas, bem 

como na tentativa de solucionar o impasse para retirada do veículo na 

locadora informada, restando infrutíferas todas as tentativas e motivando 

assim a propositura da presente ação. Citada, a empresa reclamada 

confirmou a existência da relação contratual, aduzindo, em apertada 

síntese, que a disponibilidade de carro reserva é apenas em casos de 

sinistro indenizável, bem como pela impossibilidade de indenizar em danos 

materiais e morais ante a existência de previsão contratual dessas 

hipóteses, motivo pela qual pugna pela improcedência de todos os pedidos 

da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 
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furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifica-se que o Reclamante colacionou provas satisfatórias e suficientes 

a fim de amparar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

a juntada de diversos áudios comprovando a disponibilidade do carro 

reserva informadas pela própria empresa reclamada, bem como apólice de 

seguro que comprova a disponibilidade dos serviços ao qual fora 

solicitado ante a ocorrência do sinistro. De outra banda, verifico que a 

empresa Reclamada não logrou êxito em modificar os direitos da parte 

autora, ou seja, não comprovou que haviam informado o autor sobre as 

condições para retirada de veículo reserva da locadora condicionados à 

prestação de caução diretamente a locadora, ônus que lhe incumbia, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, 

importante salientar que as cláusulas e condições estipuladas em contrato 

de adesão não são imunes à apreciação do poder judiciário. Verificado o 

abuso na prestação do serviço, é dever do poder judiciário prover meios 

para que o cliente ora consumidor não reste prejudicado, uma vez que é 

parte vulnerável na relação jurídica estabelecida. Assim, verifico que o 

presente processo não demanda maiores explicações, posto que restou 

devidamente comprovado falha na prestação do serviço da empresa 

requerida, em ofertar um serviço na hora da contratação e não 

disponibilizar quando o cliente ora autor requisitou, causando assim 

prejuízos de ordem moral e material. DO DANO MORAL No que tange ao 

pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da 

empresa reclamada causou sim abalo emocional ao reclamante, abalo 

esse diverso de mero dissabor e passível de indenização, posto que não 

adotou as cautelas necessárias procedendo com a eficiente prestação do 

serviço em disponibilizar um carro reserva quando acionada pelo seguro 

contratado pelo autor. Em situação análoga, a jurisprudência de Nossa 

Egrégia Turma Recursal firmou o seguinte entendimento: “RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DESCUMPRIMENTO DE 

CONTRATO - COMPROVAÇÃO DE QUE O SEGURO ESTAVA EM VIGÊNCIA 

- DANO MORAL CONFIGURADO - INCLUSÃO DO DANO MORAL - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade 

do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos 

termos do art. 14, do CDC. A responsabilidade do fabricante e do 

fornecedor de produtos e serviços é objetiva e solidária, pelo que 

respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de 

serviço e vício do produto, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC. 

Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão de não terem 

os Recorridos logrado êxito em comprovar que o seguro estava vencido, 

sendo que o Recorrente necessitava do carro para exercer seu trabalho e 

ficou prejudicado com a demora, sendo que o conserto só foi feito após o 

ajuizamento da presente ação, da qual emerge o dever de indenizar por 

danos morais. Reforma da sentença para incluir os danos morais. (RI 

862/2013, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

10/12/2013, Publicado no DJE 19/12/2013)” " Impera constar que ante a 

omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da importância devida 

a título de indenização, desde que não se desvencilhe dos critérios 

rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, 

devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento à 

realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às 

peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide referente à 

quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e 

pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Destarte, 

entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta o desgaste 

emocional experimentado pela vítima, o caráter socioeducativo da medida, 

bem como demais circunstancias em que os fatos se desenvolveram, 

plausível a fixação da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao qual 

apresenta-se moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DO DANO MATERIAL No que tange ao pedido de reparação a título 

de danos morais, da mesma forma entendo que merece amparo, pois 

restou devidamente comprovado que devido a falha na prestação de 

serviços da empresa requerida o autor necessitou efetuar o pagamento 

relativo a 3 (três) dias de aluguel do veículo, diminuindo assim seu 

patrimônio. Assim, com base nas informações e demais documentos 

juntados aos autos pela parte autora, tal prejuízo consiste no valor de R$ 

450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), ao qual deverão ser restituídos 

ao autor, devidamente atualizados. DISPOSITIVO Diante do exposto e por 

tudo o mais que nos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para: B) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar a parte autora, 

a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); C) CONDENAR a empresa Reclamada a 

pagar a parte autora a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais) à título de indenização por dano material, devidamente corrigido pelo 

INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do 

aluguel do automóvel, conforme nota fiscal juntada. Sem custas e 

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

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 27 de Fevereiro de 2018. 

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

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

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de fevereiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001680-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI RODRIGUES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001680-09.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SUELI RODRIGUES 

FERNANDES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 

38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base 

no art. 355, II do NCPC. I – Mérito O Reclamante alega na petição inicial que 

a Reclamada se negou a efetuar a troca de titularidade da UC - unidade 

consumidora 6/1743021-6, e o restabelecimento do fornecimento de 

energia elétrica no imóvel, condicionando ao pagamento dos débitos da UC 

em nome de terceiro. Aduz que tentou administrativamente mudar a 

titularidade da UC para o seu nome e mesmo assim não obteve êxito. E, 

pelos fatos apontados, pleiteia a religação da unidade consumidora 

6/1743021-6, para o seu nome e ainda indenização por dano moral. A 

Reclamada, em sua defesa, alega que não houve condicionamento ao 

pagamento de débitos do antigo consumidor, bem como que a negativa 

para a troca de titularidade se deu em virtude da ausência de 

apresentação de documentos capazes de comprovar a responsabilidade 

do autor sobre o imóvel, tendo, portanto, agido em obediência as normas 

determinadas pela ANEEL, requerendo assim a improcedência da presente 

ação. Em análise aos documentos anexos verifica-se assistir razão ao 

reclamante, uma vez que o mesmo se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia (art. 373, I do NCPC), e comprovou ser o proprietário do 

imóvel em questão, sendo que a parte ré se nega realizar a troca, sob o 

condicionamento do pagamento dos débitos em nome de terceiro, fato este 

comprovado pela autora através dos documentos (faturas) em que 
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comprovam que os débitos são de responsabilidade de outrem. Por outro 

lado, a Ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 

373, II do NCPC), pois alegou na defesa que a troca não foi realizada ante 

a ausência de documentos, informando que o autor ficou “sem juntar os 

documentos necessários para troca titularidade, tais quais comprovem 

que a propriedade do imóvel ou que o Requerente figura como possuidor 

legal deste”, contudo ficou provado nos autos que o Reclamante 

comprovou sua responsabilidade no imóvel, juntando diversos 

documentos, e, quais sequer foram impugnados pela reclamada, motivo 

qual aceito como verdadeiro as alegações contidas na inicial. Desta feita, 

tem-se que a Reclamada não faz prova de suas alegações. Logo, tenho 

que a Reclamada não pode cobrar a Reclamante por débitos decorrentes 

de serviços utilizados por terceiro, tendo em vista que os débitos relativos 

a consumo de energia têm caráter pessoal e não caráter real. 

Corroborando: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA 

ELÉTRICA. PROVA DA POSSE DO IMÓVEL POSTERIOMENTE A ORIGEM 

DOS DEBITOS. FATURAS EM NOME DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER 

PERSONAM. INDEVIDA A IMPOSIÇAO DE PAGAMENTO AO NOVO 

USUÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. O autor comprovou 

nos autos ter tomado posse do imóvel posteriormente aos débitos 

constituídos por terceiro, que ocupou o imóvel em período pretérito, 

consoante se observa pela prova oral e documental. Assim, indevida a 

exigência de pagamento de débito pretérito, em nome de terceiro, como 

condição para a troca de titularidade e restabelecimento da energia, na 

medida em que a natureza da obrigação é propter personam, ou seja, 

pessoal. Inteligência do art. 128, § 1°, da Resolução ANEEL n° 414/2010. 

Devolução do valor pago que deve se dar na forma simples, uma vez que 

se afigura, na espécie, engano justificável da concessionária. Inteligência 

do art. 42 § único do CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71005522768, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 

08/07/2015)”. No que tange aos danos morais, entendo que restaram 

caracterizados, eis que o Reclamante fora submetido a transtornos e 

dissabores decorrentes dos atos da Reclamada que ultrapassam o mero 

aborrecimento. Corroborando: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. TERCEIRO INADIMPLENTE. 

OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005106893, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Carvalho Fraga, Julgado em 29/07/2015)”. Na espécie, o dano moral 

prescinde de comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) 

indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito 

(dano moral in re ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos 

autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

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

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

5.000,00 (cinco mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela 

provisória e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

DECLARAR que os débitos pretéritos lançados sejam direcionados ao 

titular da unidade consumidora à época, manter a liminar proferida no id. 

8279495, e determinar a transferência de titularidade da unidade 

consumidora para Reclamante; b) CONDENAR a ré a pagar, à autora a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento e acrescidos de 

juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. Sem custas processuais e 

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

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Jeonathãn Suel Dias Juiz Leigo Vistos. 

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

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

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

Floresta/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001209-90.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREIA DA SILVA DA CRUZ 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com 

base no art. 355, I, do vigente Código de Processo Civil. I – Mérito No 

mérito afirma a autora ter tido seu nome incluído indevidamente no 

cadastro de inadimplentes pela reclamada por dívida no valor de R$ 57,81 

(cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), débito este que afirma 

desconhecer. A Reclamada apresentou defesa alegando ter agido em 

exercício regular do direito de credora, no entanto, a ré trouxe aos autos 

apenas imagens de suas telas sistêmicas, que por serem produzidas 

unilateralmente não podem ser aceitas como meio de prova, motivo pelo 

qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Assim, não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, desatendendo ao 

disposto no art. 373, II, do CPC sendo de responsabilidade da ré prezar 

pela segurança e legitimidade dos valores que busca cobrar de seus 

clientes. Nessa esteira, há que se reconhecer a ilegalidade da 

negativação realizada em nome da reclamante e ainda, a inexistência do 

débito em nome da autora. Não merece no entanto a mesma sorte a 

condenação da Reclamada em danos extrapatrimoniais, tendo em vista 

que no presente caso mesmo que a negativação feita pelo réu não 

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

reclamante possui outras inscrições concomitantes à negativação 

discutida nos autos, ID n.º 6749517. Assim, embora demonstrada a 

conduta ilícita por parte da Reclamada ao negativar o nome da Reclamante 

por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em 

cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do 

que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da 

Reclamada. Desta forma conclui-se ser a parte autora uma devedora 

contumaz, não tendo qualquer credibilidade perante seus credores, ou 

confiabilidade, a fim de conseguir realizar compras a crédito. Diante de tal 

prova, forçoso concluir que a manutenção do nome da parte nos 

cadastros restritivos não causou nenhuma lesão que pudesse justificar a 

indenização pleiteada. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o 

processo com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e 

equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor 

às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em 

cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos 

fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Ora, para que os danos 

morais sejam reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a 

natureza da lesão e o porte econômico das partes. É importante observar, 

inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a 

regra, moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e 

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

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

dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer 

lesão à moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu 

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

em indenização por danos morais. II - Dispositivo Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida, e no mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE do 

pedido autoral formulado pela reclamante em face do reclamado, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC para apenas 

DECLARAR a inexistência do débito negativado, objeto da pressente, e 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em 

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

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

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

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

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 31 de 1053



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LINDIOMAR SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000281-42.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LINDIOMAR SANTOS PEREIRA 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Considerando que os arquivos anexos à 

exordial (ID n.º 4738759) encontrarem-se corrompidos, intime-se o autor 

para apresentar novamente tais documentos no prazo de 05 (cinco) dias; 

posteriormente, intime-se o réu para se manifestar quanto aos 

documentos apresentados em igual prazo. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 19 de fevereiro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000620-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEONILDA RUIZ BRAGA HONORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do requerente, na pessoa do advogado 

constituído nos autos, do inteiro teor da juntada dos ID’s nº 

12055237/12055243/12055245/12055246/12055249/12055250, bem como 

para indicar o número da conta (corrente ou poupança), nº da Agência, 

Banco e nº do CPF/CNPJ do titular da conta, no prazo de 05 (cinco) dias, 

para posterior transferência de valores.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000345-86.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MARQUES PINTO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA OAB - SP0182165A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) MILENA RAMOS DE 

LIMA E SOUZA PARO Dados do processo: Processo: 

1000345-86.2016.8.11.0007; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156); Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: ROSILENE MARQUES PINTO SILVA Parte Ré: 

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO Pessoa(s) a 

ser(em) intimada(s) Nome: ROSILENE MARQUES PINTO SILVA, Endereço: 

Av. Laudicéia, 523, Boa Esperança, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 FINALIDADE(S): INTIMAÇÃO da parte promovente acima 

qualificada, da expedição do alvará de nº390437-7/2018 para conta 

indicada. Alta Floresta, 2 de abril de 2018. Geane Rossa Morello 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE ALTA FLORESTA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 

1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 - TELEFONE: (66) 

35212699

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002901-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS MILAGRES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002901-27.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANDERSON DOS MILAGRES 

PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte ré informa que efetuou o 

depósito judicial do montante acordado e a parte autora requer o 

levantamento, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta na petição num. 12424697. Assim, expeça-se alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) 

advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, 

intime-se a credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) 

dias. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002191-07.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DONIZETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002191-07.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ DONIZETE DA SILVA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Dispensado o relatório 

em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso II do 

vigente Código de Processo Civil. I - Mérito Afirma a parte autora que 

solicitou visita técnica da Reclamada pela qual pagou e, ante a demora da 

instalação, declinou da contratação. Contudo, recebera uma fatura para 

pagamento no mês posterior. A requerida contestou informando que a 

cobrança é realmente indevida, mas que o nome do Reclamante jamais foi 

incluído em órgãos de proteção ao crédito, se limitando a uma única 

cobrança, e não configuraria dano moral. Seguindo na análise das provas 

é patente que não houve inserção do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito ou a ocorrência de qualquer ato vexatório que 

ultrapasse os meros aborrecimentos do cotidiano. No concernente aos 

danos morais fundados em cobranças indevidas a Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de que meras cobranças 

indevidas não geram danos morais, veja-se: ESTADO DE MATO GROSSO 

- PODER JUDICIÁRIO - TURMA RECURSAL ÚNICA - JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÁO PRADO DE MORAES Recurso Inominado nº.: 

0027912-93.2017.811.0001 Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente(s): ADRIANA FEITOSA REIS Recorrido(s): ITAU 

UNIBANCO S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do 

Julgamento: 25/09/2017 JULGAMENTO SUMULADO – ARTIGO 46, DA LEI 

Nº. 9.099/1995 E M E N T A: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – 

COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – MERA COBRANÇA – DANO 

MORAL INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO – PRETENSÃO 

INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. Extrai-se da 

petição inicial que a parte Recorrente é usuária do serviço da Recorrida. 

Relatou que fez um empréstimo, sendo que a primeira parcela seria 
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cobrada em março de 2017. Que efetuou depósito de R$ 400,00 no dia 

20/02/2017 para quitar a parcela do empréstimo, mas que o referido banco 

efetuou cobrança indevida de serviço não contratado denominado “SDO 

CTA/APL” no valor de R$ 263,27 em 02/02/2017 e que por isso ficou em 

mora com o pagamento da parcela do empréstimo contratado e teve que 

pagar juros. A Reclamada é revel. A sentença objurgada consignou a 

inocorrência de fato ensejador de danos morais e declarou a 

inexigibilidade dos débitos discutidos, uma vez que a cobrança indevida 

não passou de mero aborrecimento. Cinge-se o presente recurso ao pleito 

de indenização por danos morais. Apesar da irresignação da parte 

Recorrente em razão dos fatos ocorridos, certo é que não houve lesão à 

direito personalíssimo. A Recorrente não teve o acesso ao crédito negado, 

não teve seu nome inscrito em SPC/SCPC/SERASA. Frise-se ainda que 

não comprovou que a conta corrente ficou negativada e que o valor do 

empréstimo em março de 2017 foi pago com juros. E por fim, verifico que 

existem vários outros descontos com a mesma nomenclatura na conta 

corrente da Recorrente, que não foram contestados. Assim, entendo que 

a medida imposta na sentença, de declarar a inexigibilidade do débito, é 

suficiente para reparar o dano causado ao consumidor, de modo que a 

pretensão de indenização por danos morais é improcedente. Não obstante 

os argumentos que fundamentam a pretensão indenizatória, conquanto 

tenha ocorrido a falha na prestação do serviço, consubstanciado pela 

cobrança indevida de valores, não há falar em dano moral. O Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou no mesmo sentido, de que a cobrança 

indevida por si só, não têm por consequência a ocorrência de dano moral. 

(Apelação Cível Nº 70069078913, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 

25/05/2016). RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO 

DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. 

DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO. 1. Não 

configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de 

crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida. Para 

configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar 

fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a 

despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de 

inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor 

ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento. (REsp 

nº 1550509 / RJ (2012/0033980-4)) SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. 

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a 

indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. A parte Recorrente arcará com as custas processuais 

e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, nos moldes do artigo 55, da Lei n. 9.099/1995, ressalvada a 

suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do 

NCPC RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes - Juiz de Direito – Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 279129320178110001/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)” No caso em 

comento não se verifica qualquer violação ao direito à personalidade, uma 

vez que, apesar da cobrança, a parte Reclamante não demonstrou 

qualquer situação vexatória ou ainda desembolso indevido em razão 

dessa cobrança. Logo, os transtornos suportados pelo Reclamante não 

ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento. II - Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela 

reclamante em face da reclamada, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

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

as cautelas e anotações necessárias. Submeto o presente projeto de 

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001691-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA CRUZ TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANNE FARIAS TARGA OAB - MT11331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001691-38.2017.8.11.0007 REQUERENTE: THAIS DE SOUZA CRUZ 

TAVARES REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I - Mérito Afirma a parte autora 

ser cliente do banco reclamado para recebimento de proventos, e ainda, 

que em 01/07/2016 solicitou à ré o encerramento da conta, bem como o 

desligamento da cooperativa de crédito. Aduz ainda ter tido seu nome 

indevidamente negativada pela reclamada, por dívida no valor de R$ 

701,45 (setecentos e um reais e quarenta e cinco centavos) que alega ser 

indevido uma vez que já há solicitado o encerramento da conta. Traz aos 

autos para corroborar tais informações comprovante de negativação e 

duas “Solicitação de Demissão do Quadro Sociel e Encerramento de 

Conta”, com data de 01/07/2016 e 17/05/2017. A empresa ré em sua 

defesa argumenta que a negativação se deu em seu exercício regular do 

direito de cobrança, bem como, que a conta da reclamante não fora 

cancelada em 01/07/2016 em razão de naquela data haver um saldo 

negativo de R$ 550,19 (quinhentos e cinquenta reais e dezenove 

centavos) e ainda, que no documento de solicitação apresentado pela 

própria reclamante há expressa menção de que deveria haver a liquidação 

do débito para atendimento da solicitação. Trouxe aos autos extratos 

bancários demonstrando o débito que embasam sua alegação. Em sua 

impugnação a reclamante afirma que nunca fora lhe informado que deveria 

quitar o débito em aberto em sua conta, e que o banco jamais entrou em 

contato para que o fizesse. Ora, a parte autora deveria, quando da 

impugnação trazer aos autos comprovação do que ali alegou, fato que 

inexistiu. Acerca do ônus da prova descreve o Novo Estatuto Processual 

Civil de 2015 em seu art. 373 que: Art.373. O ônus da prova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra 

contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De 

outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Com base no livre convencimento motivado 

e analisando as provas anexadas pela ré decido pela constatação de 

existência de relação jurídica entre as partes, pois a nos autos privas 

robustos da contratação dos serviços. Segundo disposto na Lei 9.099/95 

o Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que reputar 

mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade 

para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para 

dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Assim, 

se a parte autora não efetuou o pagamento dos serviços adquiridos, de 

forma justa, adequada e contratualmente amparada, foi inserida 

corretamente nos órgãos de proteção ao crédito pela ré. Ora, para que os 

danos morais sejam reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a 

natureza da lesão e o porte econômico das partes. É importante observar, 

inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a 

regra, moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e 

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

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

dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer 

lesão à moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu 

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

em indenização por danos morais. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela reclamante em face do 
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reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

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

anotações necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de fevereiro de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002933-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA APARECIDA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerida do inteiro teor da 

petição ID nº 12489189/12489221, para que apresente o comprovante de 

pagamento do acordo realizado em audiência no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010940-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010940-25.2016.8.11.0007 REQUERENTE: FABIO DE JESUS REQUERIDO: 

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração com o intuito de discutir os termos da sentença, 

principalmente, no que se refere a aplicação da revelia. É o necessário. 

DECIDO. Em análise percuciente dos autos, constato que os embargos de 

declaração interpostos não merecem ser acolhidos, por se tratar de 

instrumento inadequado para modificar a sentença, senão vejamos. O 

artigo 48 e 49 da Lei nº 9.099/95 preconizam o seguinte: “Art. 48. Caberão 

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais 

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

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

ciência da decisão.” Com efeito, os embargos declaratórios devem ser 

manejados com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição 

ou de suprimir omissão ou dúvida existente no julgado. In casu, vejo que 

inexiste qualquer omissão, dúvida, contradição ou obscuridade na 

sentença, uma vez que a empresa requerida foi devidamente citada em 

16.07.2016 para comparecer a sessão de conciliação, mas não 

compareceu ao ato realizado em 26.07.2016. Com toda certeza havia 

tempo hábil para estar presente no ato. Deste modo, caso comparecesse 

teria a ainda o prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação da defesa, 

mas manteve-se inerte. Isto é, não existe no sistema do Juizado Especial a 

necessidade de prazo para elaboração de defesa, visto que a citação é 

para comparecer à sessão de conciliação. No caso concreto a citação foi 

recebida 10 (dez) dias antes da sessão de conciliação, o que se mostra 

razoável e suficiente para propiciar o comparecimento da parte. Destarte, 

foi corretamente decretada a revelia com base na ausência da ré à 

sessão de conciliação, na forma do art. 20 da Lei nº 9.099 /95, e contra 

ela correm os prazos independentemente de intimação, inclusive para 

interposição de recurso inominado Desta feita, por verificar a não 

ocorrência das hipóteses de cabimento de embargos, não devem ser 

acolhidos e, permanecendo o inconformismo quanto a aludida decisão, 

resta ao embargante a interposição do recurso cabível. Ante o exposto, 

NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 

8816411, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000720-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDREIA SANT ANA GOMES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000720-53.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: SANDREIA SANT ANA GOMES Vistos. Intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado 

do valor exequendo, bem como indicar bens passíveis de penhora. 

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

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002538-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. RODRIGUES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA NUNES FERREIRA OAB - MT19969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002538-40.2017.8.11.0007 REQUERENTE: A. F. RODRIGUES EIRELI - ME 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I - Mérito Narra a 

parte autora que é cliente da reclamada na Unidade Consumidora n.º 

6/2125974-2 e que em 25/08/2017 um funcionário da empresa reclamada 

compareceu até a empresa e realizou o corte de energia, mesmo sendo 

avisado de que houvera um erro no pagamento razão pela qual a conta 

estava em aberto. Em sua defesa a empresa ré argumenta que estivera 

em exercício regular de direito uma vez que a conta referente ao mês de 

julho de 2017 encontrava-se em aberto. Ora, a parte autora deveria, 

quando da impugnação trazer aos autos comprovação do que ali alegou 

fato que inexistiu. Da análise dos documentos acostados à inicial pode ser 

observados pelos documentos juntados pela própria autora ID n.º 9910848 

que embora a conta tenha tido vencimento em 12/07/2017 o pagamento se 

dera apenas no dia 25/08/2017, portanto mais de um mês passado de seu 

vencimento, bem como ocorrera a devida notificação do débito quando do 

envio da conta com vencimento no mês de agosto ID n.º 9911062. Acerca 

do ônus da prova descreve o Novo Estatuto Processual Civil de 2015 em 

seu art. 373 que: Art.373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

comprovou por meio das próprias provas trazidas pela autora as suas 

alegações. De outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de 

referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si 

só à certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja 

carreado aos autos prova do que sustenta. Com base no livre 

convencimento motivado e analisando as provas anexadas pela ré decido 
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pela constatação de existência de relação jurídica entre as partes, pois a 

nos autos privas robustos da contratação dos serviços. Segundo 

disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará 

a decisão que reputar mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o 

processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, 

para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum. Assim sendo, ante todo o conjunto das provas 

angariadas nos autos, temos que a presente deverá ser julgada 

IMPROCEDENTE, uma vez que a autora não provou os fatos constitutivos 

do seu direito e requerida por sua vez comprovou os fatos 

desconstitutivos do direito da requerente. Ora, para que os danos morais 

sejam reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da 

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

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

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

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

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

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

moral da parte autora, portanto, não há que se falar em indenização por 

danos morais. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido autoral formulado pela reclamante em face do reclamado, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em 

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

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de fevereiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-18.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DOS SANTOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000259-18.2016.8.11.0007 REQUERENTE: DIEGO DOS SANTOS LOPES 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com 

base no art. 355, I, do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminares a) 

Da necessidade de suspensão do feito A Reclamada alega em preliminar 

que deva ocorrer a suspensão da presente demanda em razão DOS 

RECURSOS ESPECIAIS 1.525.134 E 1.525.174, no entanto não há como 

ser acolhida tal pretensão uma vez que não se trata de matéria em 

discussão em nenhum dos Recursos mencionados. a) Ausência de 

comprovante de endereço A preliminar de inépcia da petição inicial por 

falta de comprovante de endereço em nome do autor deve ser rejeitada, 

tendo em vista que conforme argumentado em impugnação e da simples 

análise documental, o comprovante de endereço encontra-se em nome da 

genitora do autor. II – Mérito No mérito afirma o autor ter tido seu nome 

incluído indevidamente no cadastro de inadimplentes pela reclamada por 

dívida no valor de R$ 572,48 (quinhentos e setenta e dois reais e quarenta 

e oito centavos), débito este que afirma ser indevido. A Reclamada 

apresentou defesa alegando ter agido em exercício regular do direito de 

credora, no entanto, a ré trouxe aos autos apenas imagens de suas telas 

sistêmicas, que por serem produzidas unilateralmente não podem ser 

aceitas como meio de prova, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Assim, não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe cabia, desatendendo ao disposto no art. 373, II, do CPC 

sendo de responsabilidade da ré prezar pela segurança e legitimidade dos 

valores que busca cobrar de seus clientes. Nessa esteira, há que se 

reconhecer a ilegalidade da negativação realizada em nome da reclamante 

e ainda, a inexistência do débito em nome da autora. Não merece no 

entanto a mesma sorte a condenação da Reclamada em danos 

extrapatrimoniais, tendo em vista que no presente caso mesmo que a 

negativação feita pelo réu não existisse, a parte autora não receberia 

qualquer crédito, porque o reclamante possui outras inscrições 

concomitantes à negativação discutida nos autos, ID n.º 10415908. Assim, 

embora demonstrada a conduta ilícita por parte da Reclamada ao negativar 

o nome da Reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registro 

anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de 

abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da 

conduta ilícita da Reclamada. Desta forma, conclui-se ser a parte autora 

uma devedora contumaz, não tendo qualquer credibilidade perante seus 

credores, ou confiabilidade, a fim de conseguir realizar compras a crédito. 

Diante de tal prova, forçoso concluir que a manutenção do nome da parte 

nos cadastros restritivos não causou nenhuma lesão que pudesse 

justificar a indenização pleiteada. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz 

dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que reputar mais 

justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para 

determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar 

especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Ora, 

para que os danos morais sejam reparados é necessário considerar a 

conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. É 

importante observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, 

devendo ser aplicada a regra, moderadamente, para que não implique 

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

também, haver coerência com o caso em julgamento e atingir o objetivo de 

punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que 

não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a manutenção do 

apontamento de seu nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. Como se não 

bastasse, no caso em tela a parte demandante deduziu pretensão contra 

texto expresso de Súmula (Súmula nº 385 do STJ), o que é equivalente a 

litigar contra norma jurídica, conduta contrária à probidade processual e 

que autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, 

I, do CPC. III - Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e no 

mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido autoral formulado 

pela reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do vigente CPC para apenas DECLARAR a inexistência do débito 

negativado, objeto da pressente, e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de 

danos morais. Ademais, CONDENO a parte reclamante a pagar multa de 

9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 

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

o necessário. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de fevereiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011109-12.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do requerente, na pessoa da advogada 

constituída nos autos, do inteiro teor da juntada dos ID’s nº 

12463038/12463055/12463058/12463063, bem como para indicar o 

número da conta (corrente ou poupança), nº da Agência, Banco e nº do 

CPF/CNPJ do titular da conta, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior 

transferência de valores.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010840-70.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINALDO DIAS DE LIMA (EXECUTADO)

 

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

pessoa de seu advogado, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça - ID nº 12491964, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Alta Floresta, 2 de abril de 2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000499-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO PROTASIO 95026061168 (EXECUTADO)

 

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

pessoa de seu advogado, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça - ID nº 10342333, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Alta Floresta, 2 de abril de 2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133486 Nr: 7004-65.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaú Pedro de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ JULIANO 

PERES PERES, para devolução dos autos nº 7004-65.2015.811.0007, 

Protocolo 133486, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001075-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. R. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

PAULO SERGIO COLOMBO OAB - 098.357.528-26 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001075-63.2017.8.11.0007 M. E. R. C. AZUL LINHAS AEREAS 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

procedo a Intimação do procurador da parte requerente para no prazo de 

05 (cinco) dias, proceder ao recolhimento das custas processuais no 

valor total de R$ 759,12 (setecentos e cinquenta e nove reais e doze 

centavos) por meio de guia(s) própria(s) que poderá ser emitida no site: 

www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - Primeira Instância, clicando no 

ícone (distribuição/mediação) ou ícone custas e taxas finais ou 

remanescentes, devendo ainda comprovar o pagamento através da 

juntada do comprovante original nos autos, sob pena de ser emitida 

certidão de dívida ativa e posterior remessa ao Departamento de Controle 

de Arrecadação-DCA/TJMT para fins de protesto. Nos casos em que o 

débito referente a custas pendentes ultrapassar o valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais), a dívida será executada nos termos do Provimento nº 

11/2014-CGJ, artigo 1º, item 2.3.27.2. Sem prejuízo das devidas anotações 

no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Valor 

da causa atualizado: R$ 37.956,54 Nada mais havendo, encerro o 

presente. Alta Floresta, 29 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000755-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MATILDE PASCHOAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR PINHEIRO SEGANTINE OAB - MT0013570S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Número do Processo: 1000755-76.2018.8.11.0007, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ABONO DE PERMANÊNCIA EM 

SERVIÇO (ART. 87)]. AUTOR: MARIA MATILDE PASCHOAL RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. RECEBO a inicial 

em todos os seus termos, bem como DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoa física) de que não possui recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 

99, do CPC/2015. Não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar 

a pretensão antecipatória, não havendo por isto o cumprimento dos 

requisitos de prova inequívoca que conduza à verossimilhança da 

alegação. Assim sendo, INDEFIRO a antecipação de tutela, podendo ser 

objeto de reapreciação após a contestação. Cite-se o réu, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, para 

contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Por oportuno, 

desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de 

maio de 2018, às 16h30min, devendo a parte apresentar e qualificar as 

testemunhas por ele arroladas, conforme determina o artigo 450 NCPC, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias (§ 4º do art. 357 do NCPC). No ponto, a 

designação precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na 

efetividade do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo 

que nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez 

que respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão 

prévia será prontamente analisada quando da audiência. OFICIE-SE à APS 

de Alta Floresta/MT, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos, bem 

como cópia integral do processo administrativo cujo número deverá 

constar no ofício. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intime-se. Alta 

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

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003608-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA GUARNIERI COLOMBO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003608-92.2017.8.11.0007 LUCIA GUARNIERI COLOMBO 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 
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CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para 

réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 2 de abril de 2018. Assinado Digitalmente MARISE 

IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003343-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142/O (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003343-90.2017.8.11.0007 VALDIR GOMES DOS SANTOS 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 2 de abril de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003340-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN DOS SANTOS COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003340-38.2017.8.11.0007 RUAN DOS SANTOS COSTA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 2 de abril de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106631 Nr: 1945-67.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Triângulo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Godoi Correia e Correia Ltda - EPP, Cristiano 

Godoi Correa, Jonatas Godoi Correia, Tatiane da Costa Meirelles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adahilton de Oliveira Pinho - 

OAB:152.305 - SP, André Luís do Prado - OAB:292.974 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Intimação do Procurador do executada acerca do ofício nº 149/2018 

oriundo do CRI-AF, bem como para efetuar o pagamento dos emolumentos 

no valor de R$ 40,14 (quarenta reais e catorze centavos), no prazo de 05 

(cinco) dias, na conta corrente nº 13.022-2, agência nº 1380-3, Banco 

Bradesco S/A de titularidade de Alta Floresta Cartório do 1º Ofício, inscrito 

no CNPJ 00.831.230/0001-00, devendo encaminhar o comprovante 

diretamente ao 1º Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125512 Nr: 2658-71.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabíola Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Intimação dos Procuradores das partes acerca da perícia médica 

designada para o dia 27/06/2018 às 10h00 na Clínica Medicina do 

Trabalho, sito à Rua U-02, s/nº, Canteiro Central, com o médico perito Dr. 

Charles Miranda Medeiros.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124930 Nr: 2328-74.2015.811.0007

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Maciel Diniz

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 Diante do exposto, conceder a medida liminar e JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para REINTEGRAR a Parte Autora na posse de meio imóvel 

encravado na chácara número 27, localizado na Avenida 

Principal/Francisco de Assis Leal, Bairro Jardim Panorama, Alta 

Floresta/MT. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Expeça-se o competente mandado de REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE, devendo ser observado pelo Sr. Oficial de Justiça todas medidas 

de segurança no cumprimento da presente.Autorizo o reforço policial, se 

necessário for, devendo a Polícia Militar acompanhar e auxiliar o 

cumprimento do mandado.Condeno a Parte Requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, que, nos 

termos do artigo 85, § 2º do NCPC, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor atualizado da causa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o 

trânsito em julgado da sentença, pagas as custas e observadas as 

formalidade legais, arquive-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 90286 Nr: 4643-51.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Copeças Comércio de Peças e Pneus Ltda, 

Moacir Arpini, Rodrigo Arpini, Vanderlei Arpini

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Yukie Fukui - 

OAB:13.589/MT, Felipe Cardoso de Souza Higa - OAB:OAB/MT 

14500, Francisco Anis Faiad - OAB:3520/MT, Tania Regina Ignotti 

Faiad - OAB:MT/5.931

 Vistos. Apesar da explanação de fls. 100/103 e documentos de fls. 

104/120, INDEFIRO o pedido de desbloqueio dos valores constritos nas 

contas dos Réus RODRIGO ARPINI e VANDERLEI ARPINI. Alegam os 

Executados que realizaram a venda e transferência de suas participações 

societárias aos Senhores Eutálio Bicudo Neto e Silmara Maria Bicudo, logo, 

não possuem mais nenhuma relação com a Empresa Executada. Aduzem, 

ainda, que o Contrato celebrado prevê que todos os passivos da Empresa 

deveriam ficar a cargo dos compradores cessionários, conforme cláusula 

06, item “C” do Contrato celebrado. Pois bem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 152479 Nr: 2264-93.2017.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Soares Savariz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taciane Fabiani - OAB:17355-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603/B-MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT

 ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os Aclaratórios de 

fls.42/44, e retiro da sentença a condenação do Embargado ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, todavia, isento a parte Embargante 

do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, visto 

que é beneficiária da justiça gratuita.P. R. I. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110298 Nr: 5869-86.2013.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odessa da Amazônia Industria e Comercio de Madeiras 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Manoel Pinto Filho - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane de Souza Monaro - 

OAB:13094 -B, Rodrigo Elias de Souza - OAB:12.400-B

 Vistos.

Diante da manifestação de fl.45, DETERMINO a citação do embargado para 

impugnar os presentes Embargos, no prazo legal, no endereço indicado à 

fl.45, por meio de Carta Precatória.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109975 Nr: 5512-09.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Isaias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odessa da Amazonia Industria e Comércio de 

Madeira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Miranda Silva - 

OAB:13667, Paulo Sérgio Costa Junior - OAB:14.240, Rodrigo Elias 

de Souza - OAB:12.400-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Manoel Pinto Filho 

- OAB:1.113/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl.66, proceda-se as habilitações necessárias, após, 

intime-se a parte Autora para manifestar no feito, em 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 116780 Nr: 4947-11.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAP

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

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, bem como para 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 12/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO o Ofício nº 914/2018, de 21.3.2018, oriundo do Juízo da 

Primeira Vara Criminal e Presidente do Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca, designando novo julgamento do Júri para o dia 2.4.2018, no 

Plenário do Tribunal do Júri Popular anexo ao Edifício do Fórum local;

RESOLVE:

ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida pelas 

Auxiliares Judiciárias desta Comarca:

2.4.2018 MARIA CRISTINA DAMASIO DA SILVA

7h:30min(MT) CREONICE DE OLIVEIRA

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

Barra do Garças, 27 de março de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA nº 13/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO o Ofício nº 914/2018, de 21.3.2018, oriundo do Juízo da 

Primeira Vara Criminal e Presidente do Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca, designando novo julgamento do Júri para o dia 2.4.2018, no 

Plenário do Tribunal do Júri Popular anexo ao Edifício do Fórum local;

 RESOLVE:

ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida pelos 

Oficiais de Justiça desta Comarca:

2.4.2018 SIRLENE APARECIDA SILVA

7h30min(MT) DARLEY CHAVES

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

Barra do Garças, 27 de março de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA nº 46/2018 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

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

Portaria nº 41/2018/DF, de 16.3.2018, que estabeleceu a Escala de Plantão 

Regional Mensal desta Comarca para o mês de abril do corrente ano; 

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

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

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

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

CONSIDERANDO pedido de alteração formulado pelas Gestoras Matilde 

Vieira Castro e Vanessa Faria de Freitas; RESOLVE: Art. 1º - ALTERAR 

EM PARTE, a Portaria nº 41/2018/DF, de 16.3.2018, no que tange ao 

Plantão Judiciário Regional dos Gestores Judiciários desta Comarca, nos 

dias abaixo especificado:

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: Período: 

Dias 6, 7, 8 e 9 de ABRIL de 2018 Gestor(a): Judiciário(a): VANESSA 

FARIA DE FREITAS Telefones: (66) 98458-0580

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: Período: 

Dias 10, 11, 12 e 13 de ABRIL de 2018 Gestor(a): Judiciário(a): MATILDE 

VIEIRA CASTRO Telefones: (66) 99242-6123

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

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório 

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

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

7, item 1.7.11 – CNGC).

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

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

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

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

Plantonista da Comarca.

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

Corregedor Geral da Justiça, aos Senhores Magistrados, Ministério 

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

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 2 de abril de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ 

DE DIREITO DIRETOR DO FORO

1ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235839 Nr: 13315-47.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Byanca Guimarães Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Pollyana Machado de Moraes Varjão - 

OAB:MT 14.025, Sylvia Maria de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

2.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

3.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 60625 Nr: 3782-16.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda, 

Gilberto Barreta Júnior, Gilberto Barreta, Maria Elena de Alcântara Barreta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Barreta - OAB:SP 

27.450, JOSÉ VINHA FILHO - OAB:62.620/SP

 Vistos.

1.Em relação ao pedido de fls.289/291, o executado não tem legitimidade e 

nem interesse para arguir interesse alheio, no caso do banco proprietário 

resolúvel, em nome próprio, razão por que o INDEFIRO.

2.No que tange ao pedido de fl.295, uma vez já existindo averbação da 

penhora nos veículos, fls.279/282, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e 

remoção dos veículos, devendo a penhora ser realizada via apreensão e 

depósito (art. 839, CPC/2015).

3.Uma vez não existindo depósito ou depositário judicial adequado, devem 

os bens ficar em poder da parte exequente (art. 840, II, §1º, CPC/2015).

 4.No caso de difícil remoção e anuindo a parte credora, poderão ser 

depositados em poder do executado (art. 840, II, §2º, CPC/2015).

5.No ato, INTIMEM-SE os devedores para se manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias.

6.Depois de formalizada a penhora e decorrido o prazo previsto no item 

anterior, com cópia do auto indicando quais veículos foram penhorados, 

voltem-me conclusos para decisão e, a depender do caso, leilão ou 

adjudicação.

7.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208905 Nr: 8844-22.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzi Eli Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

2.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

3.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235944 Nr: 13379-57.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Vicente de Andrade Nogueira

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 VISTOS.

1. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de PAULO VICENTE DE ANDRADE NOGUEIRA.

2. Às fls. 46/47 a Exequente informa o cancelamento da inscrição do 

débito fiscal e requer a extinção do processo nos termos do artigo 26, da 

LEF.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Tendo em vista que houve o cancelamento da dívida fiscal (CDA), deve 

o julgador extinguir a execução, com fundamento no art. 26 da Lei de 

Execução Fiscal, que assim dispõe:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa 

for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem 

qualquer ônus para as partes”.

5. Conclui-se que, uma vez extinto o crédito tributário, este já não deve 

surtir mais efeitos no mundo jurídico, sendo a extinção da execução 

medida necessária.

DISPOSITIVO.

6. Diante de todo exposto, JULGO EXTINTA a execução, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 26, da Lei de Execução Fiscal.

7. PROCEDA-SE o levantamento de eventuais penhoras, se existentes em 

razão deste feito e da CDA nº. 20166411, já cancelada.

8. SEM CUSTAS, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Ordinária 

Estadual nº. 7.603/01 e item 2.14.5 da CNGC.

9. Expeça-se o necessário.

10. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

11. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244017 Nr: 2077-94.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719

 34.Diante do exposto, tendo em vista a renúncia a quaisquer direitos 

oriundos da sociedade de fato, expressamente manifestada por ocasião 

da Escritura Pública de Dissolução de União Estável (fls. 53), que sequer 

teve sua validade contestada por qualquer vício de consentimento, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial.35.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

I, CPC/2015.36.INDEFIRO o pedido de litigância de má fé formulado pela 

Requerida.37.CONDENO a parte Autora no pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º, 

CPC/2015. No entanto, tais verbas deverão ficar sob condição suspensiva 

de exigibilidade durante 05 (cinco) anos, uma vez que a parte Autora é 

benef ic iár ia  da gra tu idade da jus t iça  (ar t .  98,  §3º , 

CPC/2015).38.Expeça-se o necessário.39.Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.40.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187336 Nr: 8160-34.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cipriano Generoso de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Batista de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euripedes Ferreira Martins 

Júnior - OAB:20.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o endereço constante no 

mandado de fls. 86 e certidão de fls. 87 não correspondem ao endereço 

do Requerido, motivo pelo qual não se pode atribuir ao Requerido qualquer 

ônus pela impossibilidade de intimação.

2. Diante disso, CHAMO O FEITO À ORDEM para DESIGNAR nova 

audiência de instrução PARA O DIA 02 DE MAIO DE 2018, ÀS 13HORAS 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO), nos termos da decisão de fls. 77/78.

3. OBSERVE-SE o endereço do Requerido, conforme informado às fls. 39 

e 67.

4. Expeça-se o necessário para o integral cumprimento do ato.

 5. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261869 Nr: 14167-37.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anisio Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:6798/MT

 VISTOS.

1. Não havendo preliminares para serem analisadas, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC/2015.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me 

conclusos para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207324 Nr: 7944-39.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alipio Francisco Amaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Ribeirãozinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAYNE BENTO PARREIRA - 

OAB:10.214-B, João Jakson Vieira Gomes - OAB:20.239 MT

 29.Diante disso, não havendo outra preliminar a ser analisada, DOU O 

FEITO POR SANEADO. 30.No entanto, verificando que a pretensão diz 

respeito a matéria de fato e de direito, cuja inconsistência dos documentos 

já apresentados cinge-se ao período compreendido entre 01.01.1993 a 

31.12.1996, relativo ao primeiro mandato do Autor como vice prefeito, 

INTIMEM-SE as partes para que apresentem holerites, demonstrativos de 

pagamento ou recibos que comprovem ou não o recolhimento dos valores 

relativos ao INSS, no prazo de 30 (trinta) dias.31.Decorrido o prazo, com 

ou sem a apresentação dos mencionados documentos, 

independentemente de nova conclusão, ABRA-SE VISTA às partes para 

apresentação das Alegações Finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias.32.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271287 Nr: 1809-06.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serafim Ritepte Tseretsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1.CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 10 DE 

ABRIL DE 2018, ÀS 14h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO)

2.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3.Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156491 Nr: 8781-36.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Farto Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PAULO FIGUEIREDO 

REIS - OAB:MT 5.831, Felipe Araripe Gonçalves Torres - OAB:

 VISTOS.

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, 

em face de Mauricio Farto Silva.

2. Em manifestação retro a exequente informa o pagamento integral do 

débito e requer a extinção do feito.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação retro o débito cobrado em juízo fora realmente 

quitado pelo executado.

5. Diante do exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, 

JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, CPC/2015.

6. CONDENO a parte executada no pagamento das custas e despesas 

processuais.

7. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34590 Nr: 497-20.2003.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dias Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricia Barros de Paiva 

Barbosa - OAB:11872/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - 

OAB:MT 16.905

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 497-20.2003.811.0004, Protocolo 

34590, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260433 Nr: 13250-18.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Eunice da Silva Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:4443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de execução ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de MARIA EUNICE DA SILVA MAIA.

2. À fl. 59 a parte autora postula pela homologação de desistência da 

ação, uma vez que não possui mais interesse no regular prosseguimento 

do feito, com fulcro no art. 485, VIII, CPC/15.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do 

feito,,HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus efeitos 

legais e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, CPC/2015.

6. Custas e honorários advocatícios pelo requerente, nos termos do art. 

90, caput, do CPC/15.

 7. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 102547 Nr: 7551-90.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Ismael Pereira Maia, 

Benigno Pereira Maia, Dirson Pereira Maia, Maria Francisca Maia, Carlos 

Pereira Maia, Vatutin Pereira Maia, Dirce Pereira Maia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS CORREA 

MARINHO - OAB:29262, VATUTIN PEREIRA MAIA - OAB:15.851

 SENTENÇA.

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de EXPRESSO MAIA LTDA.

2. À fl. 212, a exequente informa o cancelamento da inscrição do débito 

fiscal e requer a extinção do processo nos termos do artigo 26, da LEF.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Tendo em vista que houve o cancelamento da dívida fiscal (CDA), deve 

o julgador extinguir a execução, com fundamento no art. 26 da Lei de 

Execução Fiscal, que assim dispõe:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa 

for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem 

qualquer ônus para as partes”.

4. Conclui-se que, uma vez extinto o crédito tributário, este já não deve 

surtir mais efeitos no mundo jurídico, sendo a extinção da execução 

medida necessária.

 5. Diante de todo exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no 

artigo 26, da Lei de Execução Fiscal.

6. SEM CUSTAS, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Ordinária 

Estadual nº. 7.603/01 e item 2.14.5 da CNGC.

7. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156513 Nr: 8803-94.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Sousa Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REINALDO SOUSA OLIVEIRA, Cpf: 

04587324191, Rg: 064.403, Filiação: Angelo Basilio de Souza e Antonia de 

Souza Oliveira, data de nascimento: 27/04/1940, brasileiro(a), natural de 

Torixoréu-MT, casado(a), motorista / vendedor / aposentado. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 569,49 (Quinhentos e sessenta e nove reais e 

quarenta e nove centavos), no prazo de de cinco dias efetuar o 

pagamento das custas processuais, sendo R$ 338,04 referente custas 

judiciais; R$ 131,01 referente a taxa judiciária, que deverá ser emitido um 

boleto bancario constando os dois valores, no site do tjmt.jus.br e mais R$ 

100,45 referente a custas do senhor distribuidor a ser depositado na 

conta corrente 52600-2, Ag. 7140-4 Banco do Brasil S/A, CNPJ 

14.952.873/0001-09, contados da expiração do prazo do deste edital, sob 

pena de PROTESTO.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Judá D. Figueira, 

digitei.

Barra do Garças, 19 de março de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176959 Nr: 11077-60.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maicon Auto Posto Ltda, Marcio Victor de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAICON AUTO POSTO LTDA, CNPJ: 

06003117000105. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 583,17 (Quinhentos e oitenta e tres reais e 

dezessete centavos), no prazo de de cinco dias efetuar o pagamento das 

custas processuais, sendo R$ 346,82 referente custas judiciais; R$ 

135,90 referente a taxa judiciária, que deverá ser emitido um boleto 

bancário constando os dois valores, no site do tjmt.jus.br e mais R$ 100,45 

referente a custas do senhor distribuidor a ser depositado na conta 

corrente 52600-2, Ag. 7140-4 Banco do Brasil S/A, CNPJ 

14.952.873/0001-09, contados da expiração do prazo do deste edital, sob 

pena de PROTESTO.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Judá D. Figueira, 

digitei.

Barra do Garças, 19 de março de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163051 Nr: 4442-97.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Mendes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO BATISTA MENDES DE ALMEIDA, 

Cpf: 08092680191, Filiação: Genésio Rodrigues de Almeida e Ida Mendes 

de Almeida, convivente, comerciário. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 566,44 (Quinhentos e sessenta e seis reais e 

quarenta e quatro centavos), no prazo de de cinco dias efetuar o 

pagamento das custas processuais, sendo R$ 336,55 referente custas 

judiciais; R$ 130,44 referente a taxa judiciária, que deverá ser emitido um 

boleto bancário constando os dois valores, no site do tjmt.jus.br e mais R$ 

100,45 referente a custas do senhor distribuidor a ser depositado na 

conta corrente 52600-2, Ag. 7140-4 Banco do Brasil S/A, CNPJ 

14.952.873/0001-09, contados da expiração do prazo do deste edital, sob 

pena de PROTESTO.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Judá D. Figueira, 

digitei.

Barra do Garças, 19 de março de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258751 Nr: 11982-26.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Edvan Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 30/41 foi apresentada tempestivamente 

e conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, 

item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda via DJE a 

intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167378 Nr: 10175-44.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdEdSP, CRP, RAP, EFAP, RAP, TMRP, VDM, 

MDMP, CAP, MCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - 

OAB:MT 4198, Domingos Savio de Souza - OAB:MT 18.722, Edmar 

Rodrigues de Souza Júnior - OAB:4325/MT

 Vistos.

1.INTIMEM-SE os requeridos para se manifestarem acerca da petição de 

fls.117/120, no prazo de 05 (cinco) dias.

2.Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233615 Nr: 11710-66.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Ramos Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Rogério Arantes Penteado, Marina Castro Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:MT 4198

 Vistos.

1.INTIME-SE a exequente para se manifestar acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença e documentos que a acompanham, no prazo de 

15 (quinze) dias.

2.Quanto ao pedido de revogação da decisão que deferiu o pedido 

meação, eis que já é objeto de Agravo de Instrumento ainda em trâmite, 

cuja liminar fora negada, de modo que cabe agora aguardar o desfecho do 

referido recurso, da resolução em definitivo da impugnação ao 

cumprimento de sentença ou do incidente destinado a discutir apenas a 

antecipação da meação, de modo que o INDEFIRO.

3.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 198608 Nr: 2879-63.2015.811.0004

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Arantes Penteado, Ernesto Francis Arantes 

Penteado, Michael Dias Machado Penteado, Rejane Arantes Penteado, 

Christiane Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Ramos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Thiago Queiroz da Silva - OAB:16587/E

 Vistos.

1.CUMPRA-SE a decisão retro, expedindo-se o necessário.

2.Ademais, DETERMINO a correção na capa dos autos, fazendo-se consta 

o advogado Dr.Domingos Sávio de Souza, fl.40.

3.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234040 Nr: 12046-70.2016.811.0004

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caroline Ramos Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Arantes Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:MT 4198

 Vistos.

1.Inicialmente, DETERMINO seja alterada a capa dos autos para o fim de 

fazer constar “ação de prestação/exigir contas”, e não exibição de 

documentos.

2.No que tange ao pedido de revogação dos benefícios da gratuidade da 

justiça, a fim de evitar tautologia, transcreve-se na íntegra decisão 

proferido nos autos de CÓD.244473: “(...) REJEITO o pedido de revogação 

do benefício da gratuidade da justiça, já que, a uma, os requerentes não 

se confundem com sua mãe; a duas, não foram trazidas provas concretas 

de que tenham condição de arcar com as custas processuais; a três, a 

contratação de vários advogados, embora seja indicativo, não faz 

presumir por si só a capacidade financeira, até porque é comum na praxe 

a realização de contratos de resultado; a quatro, “[o] juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)”, art.99, 

§2º, CPC/2015)”.

3.INDEFIRO o pedido de bloqueio formulado na impugnação, por ausência 

de fundamentação quanto ao preenchimento dos pressupostos da 

concessão da tutela de urgência ou da evidência, sem embargo do 

deferimento em eventual cumprimento de sentença.

4.Não havendo outras preliminares arguidas e nem tampouco vícios a 

serem corrigidos de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

5.Relativamente ao mérito, infere-se que o requerido apresentou as 

contas, de modo que agora o feito deve prosseguir pelo procedimento 

comum (art.550, §2º, CPC/2015).

4.Não existe na lei imposição de que a prestação de contas seja feita de 

forma mercantil, cabendo ao autor impugnar ponto a ponto o que entender 

incorreto (art.550, §3º, CPC/2015), o que não foi feito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 42 de 1053



5.Dito isso, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicarem fundamentadamente as provas que pretendem produzir, sob 

pena de indeferimento.

6.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Decorridos os prazos, 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252988 Nr: 8362-06.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFC, Beronilda Machado Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 50/57 foi apresentada tempestivamente 

e conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, 

item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda via DJE a 

intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253569 Nr: 8734-52.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Decimar Augusto Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a petição 37/55, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254558 Nr: 9317-37.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andressa Torres Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calcenter Calçados Centro - Oeste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Flavio Martins Ribeiro - 

OAB:MT n.º 18.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:38266, Lucas Thadeu Pierson Ramos - OAB:PR 48.203

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 83/91 foi apresentada tempestivamente 

e conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, 

item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda via DJE a 

intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266263 Nr: 16938-85.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHOPPERIA CARIBE LTDA - ME, Pedro 

Augusto Peixoto Rodrigues, Renato Pedemonte Araújo

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

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 72,00, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202863 Nr: 5399-93.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenimar Soares da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ferreira de Moura, Maria do Carmo 

Vargas, Pedro Pereira da Cruz, Venite Maria Facco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDILZETE GOMES 

MORAIS DE ABREU, para devolução dos autos nº 5399-93.2015.811.0004, 

Protocolo 202863, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264747 Nr: 16013-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINEI MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de LIONILIA PEREIRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS AURÉLIO 

RODRIGUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

16013-89.2017.811.0004, Protocolo 264747, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247119 Nr: 4313-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurípedes Cândido Ferreira, José Bráz Cândido Ferreira, 

Daguberto Pereira de Brito, VALDEILCA CANDIDA FERREIRA BRITO, 

Valdemira Ferreira Assunção, Francisco Pereira Borges Ferreira, Maria 

Catarina Azambuja Contreira Alves, João Bosco Assunção, Valdenice 

Cândida Ferreira, Edevaldo Ferreira de Sousa, Waldivino Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Marcelino Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4313-19.2017.811.0004, Protocolo 247119, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160137 Nr: 614-93.2012.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TJCLL, Núbia Auxiliadora Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joads Francisco Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

614-93.2012.811.0004, Protocolo 160137, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102041 Nr: 7044-32.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irianny Alves Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

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

Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7044-32.2010.811.0004, Protocolo 102041, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178501 Nr: 436-76.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Camerino de Azevêdo, Frederico de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico de Oliveira Lima, José Camerino de 

Azevêdo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, João Conceição Neves - OAB:MT 14.897, 

Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A, Victor Alípio 

Azevedo Borges - OAB:13.975 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 

5.880-A, Victor Alípio Azevedo Borges - OAB:13.975 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIMIRAMY BUENO 

DE CASTRO, para devolução dos autos nº 436-76.2014.811.0004, 

Protocolo 178501, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178556 Nr: 508-63.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Camerino de Azevêdo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE MEDBARRA, 

Unimed Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897, Victor Borges - OAB:13975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana do Vale 

Mascarenhas - OAB:19.638-GO, Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIMIRAMY BUENO 

DE CASTRO, para devolução dos autos nº 508-63.2014.811.0004, 

Protocolo 178556, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244364 Nr: 2314-31.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michelle Candida Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO FRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2314-31.2017.811.0004, Protocolo 244364, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267281 Nr: 17516-48.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:MT 8.779-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

17516-48.2017.811.0004, Protocolo 267281, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268358 Nr: 18297-70.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

18297-70.2017.811.0004, Protocolo 268358, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225429 Nr: 6159-08.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENICE L. SILVA e CIA LTDA - ME, Edenice Lopes 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone dos Santos Moreira 

Ferreira - OAB:MT 19350

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

Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6159-08.2016.811.0004, Protocolo 225429, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226475 Nr: 6758-44.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sabrina Baring

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone dos Santos Moreira 

Ferreira - OAB:MT 19350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6758-44.2016.811.0004, Protocolo 226475, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229151 Nr: 8525-20.2016.811.0004

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concar Comércio de Combustiveis Ltda, Lilian 

Maria dos Santos Ragiotto, José Tontin dos Santos

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luis Padilha e Silva - 

OAB:11637

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8525-20.2016.811.0004, Protocolo 229151, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230603 Nr: 9479-66.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.C. de Almeida Porto, Selma Catarina de 

Almeida Porto

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9479-66.2016.811.0004, Protocolo 230603, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237950 Nr: 14768-77.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. Irber - ME, Charles Irber

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

14768-77.2016.811.0004, Protocolo 237950, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237986 Nr: 14790-38.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletron Móveis Ltda - ME, Ivone Aparecida 

Simão Vaz, CÍCERO GOMES SIRQUEIRA, Vanderlan Virgilio da Silva, Divino 

Ezio Paes

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

14790-38.2016.811.0004, Protocolo 237986, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238001 Nr: 14805-07.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Morais Feitosa Comércio - ME, Renata 

Morais Feitosa

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

14805-07.2016.811.0004, Protocolo 238001, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242752 Nr: 1246-46.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. L. da Silva Nunes, Vanessa Leidiane da 

Silva Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1246-46.2017.811.0004, Protocolo 242752, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181354 Nr: 3220-26.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena Costa Jacarandá

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

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3220-26.2014.811.0004, Protocolo 181354, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194669 Nr: 307-37.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportes e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno Júnior, João Eustáquio do Nascimento, Baltazar José de Souza, 

Márcia Aparecida Mendanha Bueno, Transmil Transportes Coletivos 

Uberaba Ltda, Anísio Bueno, Anisio José Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

307-37.2015.811.0004, Protocolo 194669, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194674 Nr: 312-59.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportes e Turismo Ltda, Márcia 

Aparecida Mendanha Bueno, Anísio Bueno, Anísio Bueno Júnior, Baltazar 

José de Souza, Anisio José Bueno, João Eustáquio do Nascimento, 

Transmil Transportes Coletivos Uberaba Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

312-59.2015.811.0004, Protocolo 194674, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196901 Nr: 1768-44.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. D. Pereira do Nascimeto, Maria Divina 

Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1768-44.2015.811.0004, Protocolo 196901, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197233 Nr: 2015-25.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. Industria e Comércio de Confecções 

Ltda, Riad Dais Said, Mohamad Faruk Said

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2015-25.2015.811.0004, Protocolo 197233, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197244 Nr: 2025-69.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. de F. Mariano, Dayane de Fátima Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2025-69.2015.811.0004, Protocolo 197244, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197309 Nr: 2068-06.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marmoraria Vale da Pedra Ltda, Lúcia Mara 

Paz de Oliveira, Gustavo Paz de Oliveira, Patrícia Maria Simões Paz de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2068-06.2015.811.0004, Protocolo 197309, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197336 Nr: 2095-86.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. V. Nero Araújo, Fabia Vieira Nero Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2095-86.2015.811.0004, Protocolo 197336, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102704 Nr: 7708-63.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. R. Araújo Soares, Darlene Rezende de 

Araújo Soares

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7708-63.2010.811.0004, Protocolo 102704, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169970 Nr: 2216-85.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izacari & Cordeiro Ltda, LUIZ CARLOS 

RODRIGUES CORDEIRO, Maria Angelica Zacari Cordeiro

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

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2216-85.2013.811.0004, Protocolo 169970, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5041 Nr: 1219-64.1997.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA P. SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:000000000000000, Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1219-64.1997.811.0004, Protocolo 5041, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14373 Nr: 73-95.1991.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL ELÉTRICA LTDA

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

73-95.1991.811.0004, Protocolo 14373, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14842 Nr: 144-19.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI ROSA DE LIMA MERCEARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

144-19.1999.811.0004, Protocolo 14842, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20090 Nr: 232-23.2000.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROFASE CONST. ELÉTRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heitor Corrêa da Rocha - 

OAB:MT 4.546

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

232-23.2000.811.0004, Protocolo 20090, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20091 Nr: 238-30.2000.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGdOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA P. SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:000000000000000, RONALDO PEDRO S. DOS 

SANTOS - OAB:6479MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Bortoli Junior - 

OAB:5.620-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

238-30.2000.811.0004, Protocolo 20091, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39755 Nr: 330-66.2004.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A DE SOUZA COM. DE PEÇAS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - 

OAB:0001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

330-66.2004.811.0004, Protocolo 39755, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55266 Nr: 2630-64.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda, 

Gilberto Barreta Júnior, Gilberto Barreta, Maria Elena de Alcântara Barreta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT, Waldemar Pinheiro dos Santos - OAB:7718/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Barreta - OAB:SP 

27.450

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2630-64.2005.811.0004, Protocolo 55266, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60619 Nr: 3776-09.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salto Alto Artigos de Couro Ltda, Gustavo Paz 

de Oliveira, Alice Assunção Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirelle Pereira Alves - 

OAB:MT 14.989, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3776-09.2006.811.0004, Protocolo 60619, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60627 Nr: 3784-83.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAGUNA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA, Marcelo Ferreira Alves, José Messias Alves Andrade, Mariza Prado 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3784-83.2006.811.0004, Protocolo 60627, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71023 Nr: 4308-46.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energex Eletrificação Rural Ltda, Grace Lima 

Pimpim Tonello, Wanderley Tonello Pedro, José Francisco Cavalcante Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4308-46.2007.811.0004, Protocolo 71023, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95603 Nr: 511-57.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalmilton P. Oliveira - Me, Dalmilton Pereira de 

Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

511-57.2010.811.0004, Protocolo 95603, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269258 Nr: 491-85.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soldamat Máquinas e Equipamentos Ltda, 

Celma Sueli Lopes de Araújo, Wendell Lopes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

491-85.2018.811.0004, Protocolo 269258, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222226 Nr: 4178-41.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale Formoso Comércio de Alimentos Ltda, 

Rogério Mendonça França, Luciana Mendonça de Paiva

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4178-41.2016.811.0004, Protocolo 222226, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259646 Nr: 12636-13.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Prado de Assis, Marcelo Prado de Assis

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

12636-13.2017.811.0004, Protocolo 259646, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245210 Nr: 2944-87.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. S. Prado, Eliz Regina Sousa Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2944-87.2017.811.0004, Protocolo 245210, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245215 Nr: 2949-12.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Takashi Idenaga, Wilson Takashi 

Idenaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2949-12.2017.811.0004, Protocolo 245215, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245239 Nr: 2971-70.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fort Agro Ltda, Eliane Pires dos Santos, Gilson 

Ferreira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2971-70.2017.811.0004, Protocolo 245239, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245277 Nr: 3007-15.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK LUCAS DOS SANTOS-ME, Frank Lucas 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3007-15.2017.811.0004, Protocolo 245277, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245281 Nr: 3011-52.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hidraucromo Comércio de Peças & Serviços 

Ltda - Me, Edir Batista de Souza, Wanderlei Aparecido Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3011-52.2017.811.0004, Protocolo 245281, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245294 Nr: 3024-51.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isa Fratari Chaves Teixeira - ME, Isa Fratari 

Chaves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3024-51.2017.811.0004, Protocolo 245294, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245297 Nr: 3027-06.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. T. dos Santos Eletroar, Isaias Teixeira dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3027-06.2017.811.0004, Protocolo 245297, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245313 Nr: 3043-57.2017.811.0004
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. Nunes Lima, Wender Nunes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3043-57.2017.811.0004, Protocolo 245313, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245573 Nr: 3270-47.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILMAR DA SILVA SANTOS, Nilmar da Silva 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3270-47.2017.811.0004, Protocolo 245573, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246508 Nr: 3864-61.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Miguel da Silva, Valdir Miguel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3864-61.2017.811.0004, Protocolo 246508, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246536 Nr: 3882-82.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avico - Agroindustrial e Avícola Centro-Oeste 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3882-82.2017.811.0004, Protocolo 246536, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246549 Nr: 3893-14.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. G. da Silva Junior - ME, Jonas Garcia da 

Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3893-14.2017.811.0004, Protocolo 246549, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248851 Nr: 5453-88.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooppa - Cooperativa dos Produtos do 

Araguaia, José Bispo dos Santos, Salomão Pacini Leal, Alankardeque 

Lourenço Lemes, Aryane Leão Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Oliveira de 

Paula - OAB:13.183/MT, Juares Batista Machado - OAB:MT 20.185

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5453-88.2017.811.0004, Protocolo 248851, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254107 Nr: 9029-89.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. Barros da Cruz Comércio - ME, Woriston 

Barros da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9029-89.2017.811.0004, Protocolo 254107, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254291 Nr: 9159-79.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celismar Paula de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9159-79.2017.811.0004, Protocolo 254291, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213549 Nr: 11595-79.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportes e Turismo Ltda, Baltazar 

José de Souza, Anísio Bueno, Anísio Bueno Júnior, Transmil Transportes 

Coletivos Uberaba Ltda, Anisio José Bueno, João Eustáquio do 

Nascimento, Márcia Aparecida Mendanha Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

11595-79.2015.811.0004, Protocolo 213549, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204166 Nr: 6182-85.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcio Luiz Brunelli Passerini

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6182-85.2015.811.0004, Protocolo 204166, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259018 Nr: 12173-71.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salomão Pacini Leal, José Bispo dos Santos, 

Alankardeque Lourenço Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

12173-71.2017.811.0004, Protocolo 259018, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259647 Nr: 12637-95.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. Prado de Assis, Marcelo Prado de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

12637-95.2017.811.0004, Protocolo 259647, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261141 Nr: 13717-94.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aryane Leão Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Oliveira de 

Paula - OAB:13.183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

13717-94.2017.811.0004, Protocolo 261141, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178826 Nr: 829-98.2014.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

Núcleo de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 829-98.2014.811.0004, Protocolo 

178826, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182540 Nr: 4547-06.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiza da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 4547-06.2014.811.0004, Protocolo 182540, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4858 Nr: 2155-89.1997.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARÇA TRANSPORTADORA LTDA, ROMEU BORGES 

DA ROSA, MEIRILENE SILVA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iara Aparecida Correa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - PPE - OAB:01

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2155-89.1997.811.0004, Protocolo 4858, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165451 Nr: 7509-70.2012.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Daccache Iervolino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Augusto Junqueira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Giaretta Eulálio - 

OAB:138669/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MANOEL MAZZUTTI 

NETO, para devolução dos autos nº 7509-70.2012.811.0004, Protocolo 

165451, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260367 Nr: 13209-51.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFdSS, DdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIOLLA PARREIRA 

ALMEIDA - OAB:20976/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABÍOLLA 

PARREIRA ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

13209-51.2017.811.0004, Protocolo 260367, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169981 Nr: 2228-02.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embalagens Sol Nascente Ltda, David Natal 
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Rezende de Araujo, Denize Regina Araujo Soares

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

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2228-02.2013.811.0004, Protocolo 169981, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192142 Nr: 11790-98.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. R. Transportes e Comercio de Pneus 

Ltda, Ana Ester Munaretto, Eduardo Carneiro de Oliveira

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

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA VARJAO FORTES - 

OAB:17832/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

11790-98.2014.811.0004, Protocolo 192142, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197295 Nr: 2054-22.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA - 

SUPER MENDONÇA, Florentina Mendonça França, Maria Terezinha R. de 

Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edinaldo Socorro Silva - 

OAB:8186/B, JOÃO GABRIEL DA SILVA TIRAPELLE - OAB:10455

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2054-22.2015.811.0004, Protocolo 197295, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201941 Nr: 4919-18.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportes e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno Júnior, João Eustáquio do Nascimento, Baltazar José de Souza, 

Márcia Aparecida Mendanha Bueno, Anisio José Bueno, Anísio Bueno, 

Transmil Transportes Coletivos Uberaba Ltda

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4919-18.2015.811.0004, Protocolo 201941, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228720 Nr: 8202-15.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Bacaba Ltda, Deuseny Damasio de 

Sousa Pereira, ELIONE VENÂNCIO GONÇALVES, Onisio Venâncio 

Gonçalves, Lucelia Bento Gonçalves

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8202-15.2016.811.0004, Protocolo 228720, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242586 Nr: 1125-18.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. R. Queiroz Informática Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1125-18.2017.811.0004, Protocolo 242586, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95418 Nr: 323-64.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. M. Pereira dos Santos, Lorislene Maria 

Pereira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

323-64.2010.811.0004, Protocolo 95418, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95423 Nr: 328-86.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Gomes Pereira, Rosana Gomes Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

328-86.2010.811.0004, Protocolo 95423, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164097 Nr: 5825-13.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carvalho Freitas & Cia Ltda - Me, Wendell de 

Carvalho Freitas, João Marcos de Freitas, Pablo Carvalho de Freitas, Ivone 

Ferreira de Carvalho Freitas

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

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5825-13.2012.811.0004, Protocolo 164097, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62707 Nr: 5799-25.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viação Xavante Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Liandro dos Santos Tavares - OAB:22011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5799-25.2006.811.0004, Protocolo 62707, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214640 Nr: 12248-81.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

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

General Carneiro - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

12248-81.2015.811.0004, Protocolo 214640, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196924 Nr: 1791-87.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial MCM de Cigarros Ltda, Alexandre 

Arruda Brito, Luzia Pereira da Fé Gehm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1791-87.2015.811.0004, Protocolo 196924, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245221 Nr: 2954-34.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MOREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2954-34.2017.811.0004, Protocolo 245221, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252150 Nr: 7775-81.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Torixoréu - MT, Estado de Mato 

Grosso, Sandra Tereza dos Santos Alves de Moura, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, Sindicato Rural de Torixoréu, 

Associação MT Bacia do Araguaia - FUNBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7775-81.2017.811.0004, Protocolo 252150, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71598 Nr: 4859-26.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Messias Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CAROLINA COELHO 

MAGRINI - OAB:6.715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIMONE MESSIAS RODRIGUES, Cpf: 

53143280115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 569,67 (Quinhentos e sessenta e nove reais e 

sessenta e sete centavos), no prazo de de cinco dias efetuar o 

pagamento das custas processuais, sendo R$ 334,59 referente custas 

judiciais; R$ 134,64 referente a taxa judiciária, que deverá ser emitido um 

boleto bancário constando os dois valores, no site do tjmt.jus.br e mais R$ 

100,45 referente a custas do senhor distribuidor a ser depositado na 

conta corrente 52600-2, Ag. 7140-4 Banco do Brasil S/A, CNPJ 

14.952.873/0001-09, contados da expiração do prazo do deste edital, sob 

pena de PROTESTO.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Judá D. Figueira, 

digitei.

Barra do Garças, 19 de março de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158727 Nr: 11434-11.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celina Fernandes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CELINA FERNANDES DOS SANTOS, Cpf: 

15634400163, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 569,49 (Quinhentos e sessenta e nove reais e 

quarenta e nove centavos), no prazo de de cinco dias efetuar o 

pagamento das custas processuais, sendo R$ 338,04 referente custas 

judiciais; R$ 131,01 referente a taxa judiciária, que deverá ser emitido um 

boleto bancário constando os dois valores, no site do tjmt.jus.br e mais R$ 

100,45 referente a custas do senhor distribuidor a ser depositado na 

conta corrente 52600-2, Ag. 7140-4 Banco do Brasil S/A, CNPJ 

14.952.873/0001-09, contados da expiração do prazo do deste edital, sob 

pena de PROTESTO.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Judá D. Figueira, 

digitei.

Barra do Garças, 19 de março de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264384 Nr: 15751-42.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mateus Balbino de Carvalho
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:OAB/MT 17826/A

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos apresentados pelo 

requerido às fls. 33/57, são tempestivos. Outrossim, impulsiono os 

presentes autos para intimar o autor, via DJE, para que, querendo, no 

prazo legal, apresente impugnação a contestação apresentada.

______________________________

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271658 Nr: 2071-53.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Wilson Ferreira Miranda, Ozete Lemes de 

Moraes Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o parecer do membro do Ministério 

Público de fl. 18 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos 

para intimar as partes, através de seu advogado, via DJE, para que, no 

prazo de 15 dias, esclareça os termos do acordo quanto a guarda, se 

unilateral ou compartilhada.

__________________________________

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264099 Nr: 15580-85.2017.811.0004

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alda Cândida de Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Jakson Vieira Gomes - 

OAB:20.239 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenha 

Barbosa - OAB:Oab/MT 13245-A

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos apresentados pelo 

requerido às fls. 45/152, são tempestivos. Outrossim, impulsiono os 

presentes autos para intimar o autor, via DJE, para que, querendo, no 

prazo de 15 dias, apresente impugnação a contestação apresentada.

______________________________

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249042 Nr: 5572-49.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Astrans - Associação de Transportadores de Sete 

Lagoas, Celso Dall'Oca Maldonado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira de Oliveira, Associação Baiana 

do Caminhoneiros - ABAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo lves Maldonado - 

OAB:69902/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maurício Durval Ribeiro 

Ferreira - OAB:BA 21.779

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte requerida, DA 

DECISÃO PROFERIDA ÀS FOLHAS 192/193, bem como da audiência 

designada.. "... No que tange a ilegitimidade passiva, também verifico que 

não merece prosperar, já que a Associação possui como dever 

reembolsar o segurado nas despesas decorrentes de acidente, conforme 

o artigo 34, do Regimento Interno (fl. 158-verso). Importante registrar que o 

demandado deixou de aportar ao feito o contrato celebrado com o 

associado, razão pela qual não é possível aferir a inexistência da 

contratação da cobertura contra acidente. Portanto, rejeito as preliminares 

arguidas pelos requeridos. Por ausência de irregularidade processual, 

declaro o feito SANEADO. Tendo em vista a necessidade de instrução 

processual, defiro a produção de prova testemunhal. Fixo como pontos 

controvertidos: HOuve culpa ou dolo do requerido. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11 de abril de 2018, às 15:00 Horas 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).Intimem-se as partes para, querendo, 

requererem esclarecimentos ou solicitarem ajustes, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do artigo 357, parágrafo primeiro, do Código de Processo 

Civil. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, depositarem 

em cartório o rol de testemunhas, conforme o disposto no art. 357, 

parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80911 Nr: 4265-75.2008.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giselma Antonieta Francisca de Oliveira, Gilson 

Francisco de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 Vistos.

1.CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl.157, dando-se vista ao 

Ministério Público.

2.Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 258535 Nr: 11835-97.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Alexandre Schoffen - 

OAB:10657/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Frente ao exposto, pelos fatos e fundamentos acima expostos, INDEFIRO 

o pedido de tutela de urgência. CITE-SE a requerida, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-A para audiência de conciliação que 

DESIGNO para o dia 11 DE ABRIL DE 2018, ÀS 14h30min (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO).Saliento que o mandado de citação conterá apenas os 

dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia 

da petição inicial, assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo 

a qualquer tempo (art. 695, §1º, CPC/2015).Nesta oportunidade será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. 

Sendo a composição impossível, terá início a partir da data da audiência o 

prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. Para 

este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério Público. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257970 Nr: 11449-67.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Penquis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para indicar as provas que pretendem produzir, 
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especificando-as.

 Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 67813 Nr: 1344-80.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, José 

Alves Piedade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. M. Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Ricardo 

Borges Leão Júnior - OAB:19.113, Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 67813

Vistos.

Em face da ausência de bens, conforme extrato anexo retirado do sistema 

BACENJUD, os autos aguardarão no arquivo até provocação do autor, se 

encontrados bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, §§2º e 3º, do 

Código Processual Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 26 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263130 Nr: 14948-59.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expedito Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

36,00 (trinta e seis reais), através da Guia competente, a ser expedida 

junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), 

devendo juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268968 Nr: 278-79.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDYANE MENDES BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

36,00 (trinta e seis reais), através da Guia competente, a ser expedida 

junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), 

devendo juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 18662 Nr: 54-36.1984.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR JOSÉ PLENTZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTIAI & OTIAI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalva Rodrigues Ferreira da 

Silva - OAB:GO 9.467, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Intimação da parte autora, informar os dados bancários nos autos, para 

expedição do Alvará Judicial, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209527 Nr: 9250-43.2015.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalzisa Paes Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Carlos Martins, Agostinho Batista 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA NEVES E 

SILVA, para devolução dos autos nº 9250-43.2015.811.0004, Protocolo 

209527, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218245 Nr: 1774-17.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalzisa Paes Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Agostinho Batista da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA NEVES E 

SILVA, para devolução dos autos nº 1774-17.2016.811.0004, Protocolo 

218245, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163254 Nr: 4715-76.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ary Roberto Côrtes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 4715-76.2012.811.0004, Protocolo 

163254, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163533 Nr: 5094-17.2012.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

Daniel Marcelo Alves Casella - OAB:13618 B, DILERMANDO VILELA 

GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 
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7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima 

Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 5094-17.2012.811.0004, Protocolo 

163533, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 77410 Nr: 916-64.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Reimer, Espólio de Dores Mey 

de Urzedo Reimer, Ana Maria Reimer Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 Vistos.

Intime o autor pessoalemnte, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255098 Nr: 9664-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio de Veículos & Peças 

Ltda, Adauto Freitas Costa Filho, Breno Miranda de Freitas, Ana Paula 

Nascimento Freitas, Nildaci Miranda de Freitas, Maria Aparecida Rosa da 

Silva Gawski, Luiz Paulo Gawski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para tomar conhecimento acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 77vº, exarada pelo Sr. Oficial de Justiça nos 

autos de carta precatória código 62163, distribuída para a 2ª vara da 

comarca de Vila Rica/MT, onde deverá manifestar-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174568 Nr: 8010-87.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. Bevilacqua Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 Processo nº 8010-87.2013 – Código 174568

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo Ministério Público, em 

face de N. Belivacqua Júnior.

Intime o devedor a cumprir com a obrigação de fazer determinada na 

sentença de fls. 646/647v, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Transcorrido o prazo, diga o Ministério Público, inclusive acerca dos 

depósitos que estão sendo realizado pelo devedor.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 23 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171135 Nr: 3754-04.2013.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurelio José Tadeu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 PROCESSO Nº 3754-04.2013.811.0004 – CÓDIGO Nº 171135

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA movida por AURÉLIO JOSÉ TADEI em face de MUNICÍPIO DE 

BARRA DO GARÇAS E ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS.

Conforme se verifica dos autos, à fls. 109, foi determinada, por este Juízo, 

a intimação da parte autora, por meio de seu representante legal, 

informando o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça, juntado à fls. 91/108 dos autos, oportunizando-se, 

também, a manifestação do que entender de direito.

 Destarte, o requerente quedou-se inerte, transcorrendo o prazo previsto 

para qualquer manifestação acerca do trânsito em julgado do acórdão, 

como consta na certidão de fls. 111.

Não havendo manifestação alguma do autor desta ação, e configurado o 

trânsito em julgado do processo, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com 

as devidas baixas e anotações de costume.

Publique-se. Registra-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 27 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264353 Nr: 15728-96.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineradora Balla Ltda, João Batista Piffer, 

IZILDA MITTERSTAINER PIFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, para que se proceda, a 

intimação do patrono do exequente, para que providencie o recolhimento 

do complemento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 

598,00 (quinhentos e noventa e oito reais), valor este que deverá ser 

recolhido exclusivamente através de guia emitida pelo portal do Tribunal de 

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

autos o recolhimento, prazo CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268347 Nr: 18287-26.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Luzia da 

Silva Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS BRANT GAMBIER 

COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido 

de tutela de urgência para que o Município de Barra do Garças/MT forneça 

os medicamentos requeridos ou com princípio ativo similar, conforme 

parecer do NAT às fls. 61/63, no prazo máximo de 10 (dez) dias.Intime-se 

o Secretário Municipal de Saúde do teor desta decisão, a fim de que 

proceda ao cumprimento no prazo estabelecido.CITE-SE o requerido para, 
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querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 30 (trinta) dias, 

fazendo constar as advertências legais dos arts. 335 e 344 do 

CPC/2015.Dê-se ciência ao Ministério Público.Expeça-se o necessário com 

a urgência que o caso requer. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 10 de 

janeiro de 2017.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58619 Nr: 2003-26.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ary Roberto Côrtes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DA FAZENDA 

PUBLICA MUNICIPAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 2003-26.2006.811.0004, Protocolo 

58619, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168055 Nr: 11016-39.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Tauil Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA NEVES E 

SILVA, para devolução dos autos nº 11016-39.2012.811.0004, Protocolo 

168055, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155560 Nr: 7546-34.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivairson Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Marli da Rocha Magri - OAB:6103/MT, SANDRA 

MARTINS DA SILVA - OAB:7326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SANDRA MARTINS 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 7546-34.2011.811.0004, 

Protocolo 155560, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 226982 Nr: 7037-30.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WKSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIVALDO DE SOUSA 

OLIVEIRA - OAB:1338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIVALDO DE SOUSA 

OLIVEIRA - OAB:1338

 VISTOS ETC.,

Considerando as circunstâncias do caso sub examine, bem como, a 

complexidade das questões fáticas postas a conhecimento e julgamento, 

entendo necessária a realização de audiência de instrução e julgamento.

Ademais, conforme dispõe o CPC, a conciliação pode ser obtida em 

qualquer momento processual, inclusive, na própria audiência de instrução 

e julgamento.

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais de mérito de 

levantadas, declaro o feito saneado, defiro a produção de prova 

testemunhal, e designo para tanto audiência de instrução e julgamento 

para o dia 15 de maio de 2018, às 13h30min.

Intimem-se as partes e respectivos advogados, para que apresentem o rol 

de testemunhas em até 15 (quinze) dias antes da audiência, sob pena de 

preclusão.

Juntado o rol de testemunhas, intimem-se.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272651 Nr: 2735-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. B. Vendramin Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretor da Secretaria do Meio Ambiente, 

Delegacia de Policia Judiciária Civil de Barra do Gaças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido liminar formulado na petição inicial, sem a liberação da mercadoria. 

Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de dez (10) 

dias, preste as informações que julgue necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 

7º, I).Findo o prazo de 10 (dez) dias, vindo ou não as informações da 

Autoridade Impetrada, ouça-se o representante do Ministério Público, no 

prazo de 10 (dez) dias e, após, venham os autos imediatamente 

conclusos para sentença.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 218652 Nr: 2019-28.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson José Bratti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Miracy Dutra Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226982 Nr: 7037-30.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WKSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIVALDO DE SOUSA 

OLIVEIRA - OAB:1338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIVALDO DE SOUSA 

OLIVEIRA - OAB:1338

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166384 Nr: 8853-86.2012.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plínio Otávio Barbosa Trovo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Benedito de Freitas Trovo, Luzia Helena 

Trovo Marques de Souza, Joaquim Marques de souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinne Santos Malhado - 

OAB:15140/MT, Ricardo Gomes de Almeida - OAB:5985/MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTEREQUERIDA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar memoriais finais.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 211412 Nr: 10329-57.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Decisão

Autos 10329-57.2015.811.0004 (211412)

 1. Da análise da resposta

 O denunciado Carlos Henrique Fernandes através de seu advogado, 

apresentou defesa nas fls.64/66, não alegando preliminares e as matérias 

de mérito dependem de instrução verticalizada.

Deste modo não vislumbro as hipóteses do art.397 do CPP.

2. Dispositivo

a) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04.09.2018 às 

13h00min(horário MT);

b) Diante do laudo de fls. 25-32, remetam-se as munições ao Exército (art. 

25, Lei 10.826/03);

c) Intimem-se.

d) Cumpra-se.

Barra do Garças – MT, 26.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 235138 Nr: 12847-83.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graciez Alves Vilas Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035

 Decisão

Autos 235138

 1. Da análise da resposta

 O denunciado Graciez Alves Vilas Boas, através de sua defesa, 

apresentou defesa preliminar, alegando a ausência de justa causa e 

inépcia da inicial.

Afasto as alegações preliminares tendo em vista que sua análise depende 

de instrução verticalizada, incompatível com atual fase do processo.

 Ademais, a denúncia se encontra lastreada em laudo de constatação de 

droga, com resultado positivo para “cocaína”, conforme se verifica às fls. 

55/56.

Assim, ausentes hipóteses do art. 397, do CPP, impulsiono o feito para fins 

de instrução criminal.

Quanto ao pedido de liberdade, reputo-o como prejudicado, já que o 

acusado não se encontra preso nestes autos.

Assim, mantenho o recebimento da denúncia.

2. Dispositivo

a) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20/09/2018 às 

12h00min (horário de MT);

b) Intimem-se.

c) Cumpra-se.

Barra do Garças, 22.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 170304 Nr: 2633-38.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Lomboni de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 Aplicabilidade imediata do decreto de indulto às demais situações, 

observados os parâmetros aqui estabelecidos, notadamente o 

cumprimento de 1/3 (um terço) da condenação, desde que a pena máxima 

não tenha excedido 8 (oito) anos, nos casos previstos no art. 1º, I, do 

Decreto nº 9.246/2017. Não há falta grave no interregno do ano de 2017, 

diante do acolhimento de justificativa (fl. 90). 3.Dispositivosa)Declaro 

extinta, pelo cumprimento, integralmente a pena referente à guia de fls. 

47-47v;b)Declaro extinta, pelo indulto, pleno e incondicional, a pena 

referente à guia de fls. 06-06v; c)Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Barra do Garças, 26.03.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 253573 Nr: 8738-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Martins Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana da Silva Freitas 

Ayres - OAB:MT 20.838

 Decisão

Autos de cód. 253573

 1. Não apresentadas matérias defensivas de mérito, não alegadas 

justificações, tampouco preliminares e nem apresentados documentos, 

confirmo o recebimento da denúncia.

2. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11/09/2018 às 

14hr30min(horário de MT), ocasião em que serão ouvidas as testemunhas 

PM Marcos Aurélio Silva Siqueira e PRF R. Domingues, indicadas à fl. 03.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 26.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 222941 Nr: 4648-72.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Alves de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 Decisão

Autos de cód. 222941

 1. Não apresentadas matérias defensivas de mérito, não alegadas 

justificações, tampouco preliminares e nem apresentados documentos, 

confirmo o recebimento da denúncia.

2. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03/09/2018 às 

14hr00min(horário de MT), ocasião em que serão ouvidas as testemunhas 

PM Emanuel Campos Ladislau, João Victor Ferreira Freitas, Maria 

Alexandra Ferreira, Pedro Gustavo Santos Moreira e Laudecir Batista 

Freitas, indicadas à fl. 04.

3. Expeça-se precatória para interrogatório e para intimar o réu quanto à 

audiência agendada acima.

4. Intimem-se as testemunhas de defesa (fls. 124/125) de itens 1, 2, 3 e 4 

para comparecer à audiência acima definida.

5. Expeça-se precatória para a oitiva da testemunha João Batista Pereira 
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(fl. 125, item 5).

Barra do Garças-MT, 22.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 267214 Nr: 17489-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Nunes Viana, Guilherme Rodrigo Lopes 

Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 Decisão

Autos de cód. 267214

 1. Considerando a Portaria n°678/2017-PRES, que definiu o calendário 

forense para o corrente ano, a data outrora agendada, trata-se de feriado, 

pelo que redesigno a audiência de instrução e julgamento para a data de 

20.04.2018, às 12:00hrs (MT), justificando este prazo em razão da 

precatória em face do réu Paulo Nunes Viana.

2. Intime-se o réu Paulo Nunes Viana por carta precatória.

3. Requisite-se a presença do réu Guilherme Rodrigo Lopes Luz.

4. Intimem-se as testemunhas.

5. Cumpra-se.

Barra do Garças, 26.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269163 Nr: 426-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Nunes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Decisão

Autos 269163

 1. Trata-se de executivo de pena em face de Gustavo Nunes de Souza, 

nascido em 20.02.1996, filho de Ignácio Olegário de Souza e Agostinha 

Aparecida Nunes de Souza, ostentando condenação à pena corpórea de 

06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, cumpre em regime inicial 

fechado.

 2. Acolho o pedido manejado pela Defesa à fl. 22/23, conforme parecer 

ministerial de fls. 24-25.

3. Elabore-se novo cálculo fixando a data base na data da prisão em 

flagrante (10.05.2017).

4. Efetuado o cálculo, vistas à Defesa e ao Ministério Público.

5. Após, voltem-me conclusos para homologação.

6. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 26.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 209592 Nr: 9308-46.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Cesar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Domingues da 

Luz - OAB:5.021

 . APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS Apelação Crime Nº 70072265473, Sétima 

Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz 

de Souza, Julgado em 18/05/2017). (Grifo nosso).Porém, o caso em 

exame, exige instrução verticalizada, principalmente pela circunstância de 

o réu haver alienado o veículo logo após a compra e ter preenchido 

cheque de terceiro assinado em branco. 3.Dispositivoa)Confirmo o 

recebimento da denúncia;b)Designo instrução e julgamento para o dia 

04.09.2018, às 16:00 horas; c)Intimem-se. Barra do Garças/MT, 

27.3.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 248263 Nr: 5068-43.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ricardo Alvendes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 3. Dispositivoa)condenado o réu nas sanções do art. 121, caput, CP, na 

modalidade do art. 14, inc. II, CP, aplico-lhe a pena de 03 (três) anos de 

reclusão, em regime inicial semiaberto;b)Concedo ao réu o direito de 

recorrer em liberdade;c)Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça 

Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88), confeccione-se guia de execução para ser 

somada a pena no executivo de pena de cód. 254785/Barra do 

Garças;d)Defiro a gratuidade;e)Destruam-se os objetos apreendidos (fl. 

31);f)Publicação na forma do art. 493, CPP. Intimação pessoal do réu neste 

ato. Registre-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 02.04.2018Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 185706 Nr: 6865-59.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago David Rodrigues de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença Autos 6865-59.2014.811.0004 (185706) 3. Dispositivo a) 

Condeno o denunciado Thiago David Rodrigues de Matos, como incurso 

nas sanções do art. 171, caput, CP, por 6(seis) vezes, nos termos do 

artigo 71, caput, do Código Penal, pelo que lhe aplico a pena corpórea de 

1(um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, 

substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação 

pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo, a ser especificada pelo 

juízo das execuções penais; b) Aplico, ainda, a pena de pecuniária no 

montante de 15 (quinze) dias-multa, na razão de 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo o dia multa; c) Condeno o réu ao pagamento, a título de 

reparação patrimonial mínima, no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), 

em benefício da vítima; d) Concedo o direito de recorrer em liberdade; e) 

Na intimação do réu, cumpra-se o art. 1.421/CNGC/TJMT; f) Após o 

trânsito em julgado, devidamente certificado, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para fins do art. 15, inc. III, CF/88; forme-se o executivo de pena, 

remeta-se ao Juízo da Execução Penal; g) Intime-se a vítima. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Barra do Garças/MT, 23.3.2018 Douglas 

Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 178089 Nr: 12383-64.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thallison Guedes da Silva, João Pereira de 

Souza Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Luceny Rodrigues Severino de 

Lima - OAB:GO 13.988

 Sentença Autos 12383-64.2013.811.0004 (178089) 3. Dispositivo a) 

Absolvo o denunciado João Pereira de Souza Júnior, pelo crime previsto 

no artigo 155,§4º, I do CP, nos termos do art. 386, inc. VII, CPP, bem como 

absolvo o denunciado Thallysson Guedes de Oliveira, pelo crime previsto 

no artigo 180, CP, nos termos do art. 386, inc. VII, CPP. b) Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 58 de 1053



 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 168429 Nr: 60-27.2013.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorotheia Pacheco Guimarães Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Furtuoso da Silva - 

OAB:GO / 17.935

 Decisão

Autos de cód. 168429

 1) Considerando o novo endereço da ré Dorotheia Pacheco Guimarães 

Muniz em fl.187, intime-se pessoalmente da sentença de fls.161/163.

2) Apresentas das contrarrazões, remeta-se ao Eg. TJMT, após a 

intimação pessoal da ré,

Barra do Garças- MT, 2.4.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 251010 Nr: 6983-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Nardes Cardoso, Eduardo Ribeiro 

Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Walter George Ramalho de Lima - 

OAB:18.256/MT

 Decisão

Autos de cód. 251010

 1. Não apresentadas matérias defensivas de mérito, não alegadas 

justificações, tampouco preliminares e nem apresentados documentos, 

confirmo o recebimento da denúncia.

2. Designo instrução e julgamento para o dia 19.04.2018 às 16h00min.

3. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 231937 Nr: 10422-83.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudinelle Henrique da Silva Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal constante 

na denúncia, para o efeito de condenar o acusado Rudinelle Henrique da 

Silva Coutinho, como incurso nas sanções do artigo 157, caput, por duas 

vezes, na foram do artigo 71, ambos do Código Penal.Isto posto, passo à 

dosimetria da pena.A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão 

de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 194393 Nr: 108-15.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida na 

denúncia, para o efeito de condenar o acusado Marivaldo Alves de Sousa, 

como incurso na prática da contravenção penal tipificado no artigo 21 do 

Decreto-lei n° 3.688/41, c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, 

com as implicações da Lei 11.340/2006.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 211524 Nr: 10389-30.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Silva Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida na 

denúncia, para o efeito de condenar o acusado José da Silva Fonseca, 

como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, ambos do Código Penal, com 

as implicações da Lei 11.340/2006.Portanto, passo a dosimetria da pena:A 

pena prevista para o crime de lesão corporal, tipificado no artigo 129, § 9º, 

do Código Penal, é de três meses a três anos de detenção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 101415 Nr: 6418-13.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afonso Matos Stival

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cícero Martins - OAB:29382, 

Dioji Ikeda - OAB:29183

 Autos nº 6418-13.2010.811.0004 – Cód.: 101415

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO ofereceu denúncia 

em face de AFONSO MATOS STIVAL, pela prática do delito tipificado no 

artigo 306 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Foi oferecida suspensão condicional do processo ao réu, sendo aceita e 

devidamente homologada, em 18/03/2013.

O Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade do agente, vez 

que decorrido o período de prova.

É breve relato.

Decido.

Trata-se de ação penal movida em face de Afonso Matos Stival, na qual 

lhe foi imputada a prática do delito previsto no artigo 306 do Código de 

Trânsito Brasileiro.

Foram impostas, aceitas e parcialmente cumpridas as condições de 

suspensão condicional do processo, pelo réu.

Outrossim, em que pese não haver prova de que o denunciado tenha 

cumprido todas as condições da suspensão condicional do processo, 

verifica-se que a muito decorreu o período de prova sem revogação do 

benefício, razão pela qual, outra solução não há, senão reconhecer a 

extinção da punibilidade.

Ante o exposto, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, reconheço 

e DECLARO EXTINTO A PUNIBILIDADE de AFONSO MATOS STIVAL pelo 

delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias.

Barra do Garças/MT, 26 de março de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 152636 Nr: 3552-95.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Robson da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:MT 16.653

 Vistos, etc.

Diante do julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 
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Grosso (fls. 325/327), cumpra-se a sentença de fls.209/215.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 91256 Nr: 5116-80.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748

 Vistos, etc.

Recebo a apelação interposta pelo Ministério Público (CPP, art. 593).

Abra-se vistas à Defensoria Pública para contrarrazoar.

Após, expeça-se a respectiva guia de execução provisória do réu, para, 

posteriormente, encaminharem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 95579 Nr: 664-90.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandilson Rodrigues de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO MARQUES DE 

SOUSA - OAB:3467/PB

 Autos n. 664-90.2010.811.0004 – Cód.: 95579

Vistos, etc.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Jandilson Vieira Sales.

No mais, designo audiência de continuação para o dia 06.06.2018, às 

16:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT), para proceder com a oitiva da 

testemunha PM Jailson Galvão de Souza.

Proceda-se com as intimações e/ou requisições necessárias.

Sem prejuízo, manifeste-se o Ministério Público acerca da carta precatória 

devolvida às fls. 159/162, para oitiva da testemunha Petruccio Ruggerio 

Costa Oliveira.

Ciência ao Ministério Público e à defesa constituída pelo denunciado.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 26 de março de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 272467 Nr: 2611-04.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altino Ferreira Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DAS CHAGAS 

GONÇALVES BELO - OAB:DF46139

 Vistos, etc.

 Designo o dia 25/07/2018, às 14:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha.

Proceda-se com as intimações e/ou requisições necessárias.

Oficie-se ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 272497 Nr: 2635-32.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Neto Flores Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL FERREIRA LOBO - 

OAB:GO22337

 Vistos, etc.

Designo o dia 25/07/2018, às 14:15 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha.

Proceda-se com as intimações e/ou requisições necessárias.

Oficie-se ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 272498 Nr: 2636-17.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uendel Marques de Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT12797B

 Vistos, etc.

Designo o dia 25/07/2018, às 14:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha.

Proceda-se com as intimações e/ou requisições necessárias.

Oficie-se ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 272850 Nr: 2862-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezar Arantes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:OAB/MT 12.025

 Vistos, etc.

Designo o dia 25/07/2018, às 16:15 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha.

 Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 272851 Nr: 2863-07.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione da Silva Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:OAB/MT 12.025

 Vistos, etc.

Designo o dia 25/07/2018, às 16:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha.

 Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 
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audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 272976 Nr: 2927-17.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinicius Almeida Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO TAVARES 

DE SENA - OAB:

 Vistos, etc.

 Designo o dia 25/07/2018, às 16:45 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha.

Proceda-se com as intimações e/ou requisições necessárias.

Oficie-se ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 86626 Nr: 594-10.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:

 Autos n. 594-10.2009.811.0004 – Cód.: 86626

Vistos, etc.

Considerando o teor da retro certidão, designo audiência para o dia 

03.05.2018, às 12:15 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) para oitiva da 

testemunha Paula Andreia Costa da Silva, bem como para proceder com 

novo interrogatório do réu.

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 26 de março de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 176153 Nr: 10074-70.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHdOGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-A

 Autos n. 10074-70.2013.811.0004 – Cód.: 176153

Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifico que o réu reside na comarca de Brasília/DF, 

razão pela qual cancelo a solenidade anteriormente designada.

Expeça-se carta precatória à comarca de Brasília/DF, no intuito de 

realização de interrogatório do denunciado.

Com a devolução da referida missiva, intime-se as partes sucessivamente 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

Intime-se e se cumpra.

Barra do Garças/MT, 26 de março de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 195238 Nr: 657-25.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Régis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:, LÁZARO ROBERTO SOUSA PRADO - OAB:MT 

n.º 8.793-A

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida na 

denúncia, para o efeito de condenar o acusado Wellington Regis da Silva 

como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, e do artigo 147, caput, 

ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.Portanto, 

passo a dosimetria da pena:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 239456 Nr: 15857-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, FDPCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMCT, TLdCT, WYVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731, Luciano Justino da Silva - OAB:15695/MT, Paulo 

Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa 

Saggin - OAB:MT 5.734, WILIAN R. ROCHA - OAB:MT24172

 Autos n. 15857-38.2016.811.0004 – Cód.: 239456

Vistos, etc.

Ciente do r. ofício.

Presto, nesta data, as informações pertinentes.

No mais, considerando a divergência entre a atuação os causídicos da 

denunciada Tatiane Lourenço da Conceição Torres, intime-se 

pessoalmente a denunciada, a fim de que esclareça ao Oficial de Justiça 

quem são seus procuradores. Colacione cópia da procuração (fl. 1431-v) 

e da destituição de advogado (fl. 1432) para exibição à denunciada.

Sem prejuízo, intimem-se os procuradores do denunciado Celio Mariano 

Cardoso Torres e da Tatiane Lourenço da Conceição Torres, a fim de que 

apresentem alegações finais, no prazo legal.

Cumpra-se com a máxima urgência por se tratar de processo com réu 

preso.

Barra do Garças/MT, 27 de março de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 263601 Nr: 15249-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:, Weily Silva Santos - OAB:MT 14.572

 Autos n. 15249-06.2017.811.0004 – Cód.: 263601Vistos, etc.Trata-se de 

ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de Jacson 

Rossi, pelo cometimento, em tese, do delito capitulado no 129, §9º, do 

Código Penal, e a contravenção penal prevista no artigo 21, do Decreto-Lei 

nº. 3.688/41, em observância da Lei nº. 11.343/06.A atenta leitura dos 

autos demonstra nessa fase inicial a ausência de elementos de convicção 

que permitam absolver sumariamente o(a)(s) réu(s) (artigo 397, do Código 

de Processo Penal).Uma vez que não apresentada preliminares, designo o 

dia 07.06.2018, às 16:00 horas (horário oficial de Cuiabá-MT), para a 

audiência de instrução e julgamento.Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)

(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)

(s) e as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.Na audiência 

de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de declarações do(a)

(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação 

e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, 

às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se o caso, 

interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)(s) (artigo 400, do Código de 
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Processo Penal).Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na 

condução coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de 

justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa 

prevista no art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 

(dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 

219, CPP).Havendo testemunhas residentes em outras comarcas, 

depreque-se sua oitiva.No mais, defiro o pleito defensório contido à fl. 

101/102. Expeça-se carta precatória à comarca de Nova Xavantina/MT, a 

fim de manter a fiscalização das medidas cautelares diversas da prisão, 

aplicadas ao denunciado às fls. 94/95-v.Intime-se e se cumpra.Barra do 

Garças/MT, 26 de março de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes 

Negrão Nogueira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 196777 Nr: 1674-96.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Martins de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal constante 

da denúncia, no intuito de condenar o denunciado Rodrigo Martins de 

Freitas, pelos delitos tipificados no artigo 180, §§1º e 2º, do Código 

Penal.A pena prevista para o crime tipificado no artigo 180, §1º, do Código 

Penal é de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão e multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 220599 Nr: 3183-28.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Alves Souza, Rodrigo Resende Rocha, 

Itamar Júnior de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Vistos, etc.

Diante do julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, cumpra-se a sentença de fls. 204/212, e nos termos do acordão 

de fls. 267/272.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 199737 Nr: 3568-10.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Luiz Cherivaty

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

constante na denúncia, para o efeito de ABSOLVER o acusado ANDRÉ 

LUIZ CHERIVATY da acusação do cometimento do delito previsto no art. 

147, caput, do Código Penal c/c art. 5º, I e II e art. 7º, II, da Lei nº 

11.340/06, em desfavor da vítima Juliana Cristina Clemente Cherivaty, nos 

termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.Expeça-se o 

necessário.P. R. I. C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011555-24.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de impossibilidade para arcar com as 

despesas processuais. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° 

da Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples pedido por si só não garante a benesse, pois trata-se de 

presunção relativa e, como dito, a Constituição Federal de 1988 assegura 

a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. No caso sub examine, não há informação contida nos autos 

que demonstre inaptidão para amortizar as mencionadas despesas, sendo 

bom alvitre registrar que - conforme determina o enunciado 116 do Fórum 

Nacional dos Juizados Especiais - a parte poderá ser intimada para 

apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: ?ENUNCIADO 116 - O 

Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)? 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. 

Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, FERNANDO DA FONSÊCA MELO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ACCIOLY LINS MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE OAB - MT16506/O (ADVOGADO)

SANDRA NEGRI OAB - MT0018472S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALTAIR GOMES DA NEIVA OAB - GO0029261A (ADVOGADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 
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do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011390-74.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILENE FREITAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011674-82.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013085-63.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLY RAYSSA PERES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO OAB - MT0010269A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012672-50.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR FRANCISCO RIBEIRO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012601-48.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL JUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

DERLEY FREITAS NOVAES (REQUERENTE)

JOELITA NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO LAZARO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001988-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SARASANTA - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO LOTEAMENTO 

RESIDENCIAL AGUA SANTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

1- Conforme entendimento do art. 8°, § 1° da Lei 9.099/95, somente as 

pessoas físicas capazes, assim entendido também o empresário 

individual, serão admitidas a ajuizar ações perante o Juizado Especial, com 

exceção feita apenas às microempresas. 2- A Associação dos amigos do 
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loteamento residência Agua Santa, não se caracteriza, obviamente, como 

pessoa física, tampouco como microempresa, de modo que não se 

enquadra na exceção legal, sendo vedada sua figuração no pólo ativo da 

demanda. 3- Nesse sentido, colacionamos jurisprudências de Turmas 

Recursais: COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. 

IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL. A associação 

de moradores, por ser pessoa jurídica, mas não se enquadrar na condição 

de microempresa, não pode demandar no Juizado Especial. Inteligência do 

art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Extinção do processo sem julgamento do 

mérito.Recurso provido. Unânime. (Recurso Cível Nº 71000630632, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: João Pedro 

Cavalli Junior) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO 

NO POLO ATIVO QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DA LEI N 12.153/09. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, AINDA 

QUE O VALOR DADO À CAUSA SEJA INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES DO TJRS. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (Conflito de Competência Nº 

70054937073, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, Julgado em 14/08/2013) 4- Desta 

forma considerando a impossibilidade das associações serem parte ativa 

em sede de Juizados Especiais, o reconhecimento da incompetência 

absoluta deste Juizado é medida que se impõe. 5- Isto posto, INDEFIRO a 

inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 51, IV da Lei nº 

9.099/1995, declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 6- 

Sem custas ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 

nº 9.099/1995). 7- P.R.I. 8- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M A M LEIMOUN - ME (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: POLLYANA SOARES MATOS - MT0018383A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/05/2018 Hora: 14:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011127-13.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA MIRANDA ROCHA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ANDRE DA MATA OAB - MT0010521A (ADVOGADO)

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT0009126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA CRISTINA SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ALDENICE LEITE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente ANA CLAUDIA MIRANDA ROCHA 

DA COSTA, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) 

EXEQUENTE: LEONARDO ANDRE DA MATA - MT0009126A, ANA PAULA 

ANDRE DA MATA - MT0010521A para se manifestar acerca da certidão 

do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. JOSÉ FERNANDO CARVALHO 

SANTOS - GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA DOS SANTOS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

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

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

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 06/06/2018 

Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000519-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FAGUNDES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT0004431A-O 

(ADVOGADO)

MARILENE FAGUNDES DA SILVA OAB - 545.668.431-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OZELIA BARBOSA DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de embargos de terceiros manejado por Jose Fagundes de 

Oliveira em desfavor de Ozelia Barbosa de Oliveira. Pois bem, após 

acurada leitura dos autos observa-se ser necessária a emenda da 

inaugural em conformidade com o art. 676, §4°, do CPC, notadamente para 

incluir no polo passivo da lide o adversário da parte embargada dos autos 

8011988-28.2016. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte 

embargante assim o proceda, sob pena de indeferimento da inicial. 

Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos. DETERMINO seja 

imediatamente suspensa a audiência de conciliação anteriormente 

aprazada. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000489-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE RIBEIRO FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. No âmbito dos Juizados Especiais é vedado proferir sentenças ilíquidas, 

tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Conforme se 

infere da vestibular, não há menção objetiva quanto às verbas 

pretendidas. Por tais razões, para uma perfeita intelecção da inaugural, 

DETERMINO a emenda da inaugural no prazo de 15 (quinze) dias, sanando 

os eventuais vícios no que se refere ao quantum pretendido, bem como 

atualize o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321 

do CPC c/c artigo 51 da Lei nº 9.099/1995). Igualmente deverá no prazo 

acima mencionado juntar aos autos comprovante de renda ou documento 

equivalente, com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência, 

nos termos do art. 99, §2°, do CPC. 2. DETERMINO a imediata suspensão 

da audiência de conciliação eventualmente aprazada. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000490-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE RIBEIRO FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. No âmbito dos Juizados Especiais é vedado proferir sentenças ilíquidas, 

tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Conforme se 

infere da vestibular, não há menção objetiva quanto às verbas 

pretendidas. Por tais razões, para uma perfeita intelecção da inaugural, 
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DETERMINO a emenda da inaugural no prazo de 15 (quinze) dias, sanando 

os eventuais vícios no que se refere ao quantum pretendido, bem como 

atualize o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321 

do CPC c/c artigo 51 da Lei nº 9.099/1995). Igualmente deverá no prazo 

acima mencionado juntar aos autos comprovante de renda ou documento 

equivalente, com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência, 

nos termos do art. 99, §2°, do CPC. 2. DETERMINO a imediata suspensão 

da audiência de conciliação eventualmente aprazada. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. No âmbito dos Juizados Especiais é vedado proferir sentenças ilíquidas, 

tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Conforme se 

infere da vestibular, não há menção objetiva quanto às verbas 

pretendidas. Por tais razões, para uma perfeita intelecção da inaugural, 

DETERMINO a emenda da inaugural no prazo de 15 (quinze) dias, sanando 

os eventuais vícios no que se refere ao quantum pretendido, bem como 

atualize o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321 

do CPC c/c artigo 51 da Lei nº 9.099/1995). Igualmente deverá no prazo 

acima mencionado juntar aos autos comprovante de renda ou documento 

equivalente, com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência, 

nos termos do art. 99, §2°, do CPC. 2. Outrossim, competirá ainda o aporte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio, sob pena de extinção do 

feito. Desde já saliento que singela declaração não se prestará ao 

desiderato pretendido, culminando na extinção propalada. 3. DETERMINO a 

imediata suspensão da audiência de conciliação eventualmente aprazada. 

4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000488-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. No âmbito dos Juizados Especiais é vedado proferir sentenças ilíquidas, 

tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Conforme se 

infere da vestibular, não há menção objetiva quanto às verbas 

pretendidas. Por tais razões, para uma perfeita intelecção da inaugural, 

DETERMINO a emenda da inaugural no prazo de 15 (quinze) dias, sanando 

os eventuais vícios no que se refere ao quantum pretendido, bem como 

atualize o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321 

do CPC c/c artigo 51 da Lei nº 9.099/1995). Igualmente deverá no prazo 

acima mencionado juntar aos autos comprovante de renda ou documento 

equivalente, com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência, 

nos termos do art. 99, §2°, do CPC. 2. Outrossim, competirá ainda o aporte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio contemporâneo a data do 

manejo da ação, sob pena de extinção do feito. Desde já saliento que 

singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando 

na extinção propalada. 3. DETERMINO a imediata suspensão da audiência 

de conciliação eventualmente aprazada. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000467-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. No âmbito dos Juizados Especiais é vedado proferir sentenças ilíquidas, 

tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Conforme se 

infere da vestibular, não há menção objetiva quanto às verbas 

pretendidas. Por tais razões, para uma perfeita intelecção da inaugural, 

DETERMINO a emenda da inaugural no prazo de 15 (quinze) dias, sanando 

os eventuais vícios no que se refere ao quantum pretendido, bem como 

atualize o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321 

do CPC c/c artigo 51 da Lei nº 9.099/1995). Igualmente deverá no prazo 

acima mencionado juntar aos autos comprovante de renda ou documento 

equivalente, com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência, 

nos termos do art. 99, §2°, do CPC. 2. DETERMINO a imediata suspensão 

da audiência de conciliação eventualmente aprazada. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK MACIEL LOGRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO)

JERONIMO ALBERTO CARVALHO CUSTODIO OAB - MT22434/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento equivalente, 

com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 2. Determino a imediata suspensão de audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000481-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARTINS DOURADO GONDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. No âmbito dos Juizados Especiais é vedado proferir sentenças ilíquidas, 

tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Conforme se 

infere da vestibular, não há menção objetiva quanto às verbas 

pretendidas. Por tais razões, para uma perfeita intelecção da inaugural, 

DETERMINO a emenda da inaugural no prazo de 15 (quinze) dias, sanando 

os eventuais vícios no que se refere ao quantum pretendido, bem como 

atualize o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321 

do CPC c/c artigo 51 da Lei nº 9.099/1995). Igualmente deverá no prazo 

acima mencionado juntar aos autos comprovante de renda ou documento 

equivalente, com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência, 

nos termos do art. 99, §2°, do CPC. 2. Outrossim, competirá ainda o aporte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio contemporâneo a data do 

manejo da ação, sob pena de extinção do feito. Desde já saliento que 
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singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando 

na extinção propalada. 3. DETERMINO a imediata suspensão da audiência 

de conciliação eventualmente aprazada. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se. 1. No 

âmbito dos Juizados Especiais é vedado proferir sentenças ilíquidas, 

tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Conforme se 

infere da vestibular, não há menção objetiva quanto às verbas 

pretendidas. Por tais razões, para uma perfeita intelecção da inaugural, 

DETERMINO a emenda da inaugural no prazo de 15 (quinze) dias, sanando 

os eventuais vícios no que se refere ao quantum pretendido, bem como 

atualize o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321 

do CPC c/c artigo 51 da Lei nº 9.099/1995). Igualmente deverá no prazo 

acima mencionado juntar aos autos comprovante de renda ou documento 

equivalente, com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência, 

nos termos do art. 99, §2°, do CPC. 2. Outrossim, competirá ainda o aporte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio contemporâneo a data do 

manejo da ação, sob pena de extinção do feito. Desde já saliento que 

singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando 

na extinção propalada. 3. DETERMINO a imediata suspensão da audiência 

de conciliação eventualmente aprazada. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA DOS SANTOS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

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

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 06/06/2018 

Hora: 12:20 /mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aporte nos autos comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio e contemporâneo a data do manejo da ação, sob pena de 

extinção do feito. Desde já saliento que singela declaração não se 

prestará ao desiderato pretendido, culminando na extinção propalada. 2. 

Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, 

faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011697-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

OSMAR MENDES PAIXAO CORTES OAB - DF0015553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PROCOPIO CAVALCANTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente BANCO BRADESCARD S.A, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: OSMAR 

MENDES PAIXAO CORTES - DF0015553A, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - MT0011065S-A para se manifestar acerca da continuidade 

do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000766-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E 

HIDRAULICO LTDA - EPP, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO 

DO(A) EXEQUENTE: GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - MT0018120A para 

se manifestar acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça ou 

continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000005-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL DA SILVA DOMICIANO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E 

HIDRAULICO LTDA - EPP, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO 

DO(A) EXEQUENTE: GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - MT0018120A para 

se manifestar acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça ou 

continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010159-31.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

FABIANO SOUZA NUNES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Após o sincretismo processual a fase de cumprimento de sentença 

passou a ser realizada no bojo do autos principais mirando guarnecer os 

princípios da celeridade e da economia processual. Pois bem, após 

minuciosa análise dos autos verifico que sentença inserta no ID 8722943 é 

ilíquida afastando a competência deste Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Ocorre que, data máxima vênia, este magistrado compreende que 

o indigitado ato judicial olvidou-se de mencionar o período necessário para 

realização do procedimento, de modo a enquadrar a presente ação no teto 

previsto no art. 2°, da Lei 12.153/2009, eis porque, não obstante referida 

ausência, desde já ressalto que o cumprimento de sentença em epígrafe 

não ultrapassará o valor de 60 (sessenta salários mínimos). 2. Diante do 

exposto, DETERMINO seja intimada a parte exequente para, no prazo de 

03 (três) dias, indicar com precisão o valor necessário integral para 

custear o procedimento requerido na presente demanda, trazendo o 

cálculo atualizado do débito, decotando os valores já amortizados, bem 

como para que apresente os relatórios e orçamentos deste montante. 3. 

Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. 5. Após, faça conclusos. 6. 

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - GO0045732A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/06/2018 Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL JUNIOR MARTINS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de deliberar acerca da transação ocorrida entre as partes, 

intime-se a parte requerida para que junte aos autos termo de acordo 

devidamente assinado, no prazo de 10 (dez) dias. 2- Após, faça os autos 

conclusos para homologação. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011352-33.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA ELISA MATOS NASCIMENTO OAB - MT0015719A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP0166349A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de ação de cumprimento de sentença, onde ocorreu a penhora 

on line, via BacenJud no valor de R$ 21.642, 00 (vinte e um mil, seiscentos 

e quarenta e dois reais), no entanto, em conformidade com a impugnação 

aos embargos à penhora, restou INCONTROVERSO O VALOR DE R$ 

18.487,60 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta 

centavos), razão pela qual a advogada da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ela indicada nos autos 

em apreço. 2. Nesse diapasão, em profícua análise aos autos verifico que 

a causídica que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes 

para receber valores, por tais razões e com esteio nas disposições da 

CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

advogada que representa os interesses da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos, intimando-se pessoalmente o exequente acerca do teor deste 

pronunciamento. 3. Destarte, após expedição do alvará ora mencionado, 

retornem-me conclusos os autos. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Publique-se. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. FFM/ARRF

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE APARECIDO MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de ação judicial movida pela Defensoria Pública onde houve 

constrição judicial acerca dos valores necessários para procedimento 

oftálmico a serem realizados pela parte autora, razão pela qual a digna 

Defensora requerer a transferência do numerário para conta bancária por 

ele indicada. Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, 

DETERMINO sejam adotadas as providências necessárias para expedição 

de alvará em nome da clínica responsável pelo procedimento, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga aos autos, recibos detalhados acerca de todos os custos 

gastos com o procedimento. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010524-03.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE APARECIDA MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. Cumpra-se a decisão do ID nº 9651478, com máxima urgência 

possível. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Março 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011912-72.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA FILGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial, onde ocorreu o pagamento parcial da 

dívida, razão pela qual a patrona que defende os interesses da parte 

exeqüente, requereu a transferência do numerário para conta bancária 

por ela indicada. Analisando os autos verifico que a causídica que atua no 

feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber valores, assim 

sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará em nome da advogada que representa os interesses 

da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para 

a conta indicada nos autos. Intime-se a parte executada em relação a 

liquidação do valor remanescente no prazo de 15 dias, sob pena de multa 

de 10%, após retornem-me conclusos os autos para utilização dos 

sistemas online. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO LINS BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010481-66.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALTON GUIMARAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA ADRIANNA SCHAEFER DA SILVA OAB - MT14313/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB 500 MILHAS - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste acerca do retorno 

da carta precatória infrutífera no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção. 2- Decorrido o aludido prazo sem que haja manifestação da 

parte exequente, façam conclusos os autos. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011677-37.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ OAB - MT0003378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUECIA VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA MAIA JAMPAULO DE ANDRADE OAB - MG0128302A 

(ADVOGADO)

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011812-49.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MAURO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Embora mediante o manejo do sistema RENAJUD tenha se logrado a 

restrição de veículo, para que ocorra a sua efetiva penhora e remoção 

deve a parte indicar seu paradeiro, tornando factível o ato pretendido, 

assim sendo, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que assim proceda. 

2- Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011420-51.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DULCELINA CANTUARIO DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU OAB - MT0021440A-O 

(ADVOGADO)

ELVICKSS LIMA ALVES OAB - MT16894/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARRAFUSO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS OAB - MT0012607A 

(ADVOGADO)

CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019415A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de execução judicial onde a parte executada noticia o 

pagamento integral da dívida exequenda. Posteriormente, fez-se a juntada 

do respectivo alvará evidenciando o levantamento dos valores devidos, 

razão pela qual, DETERMINO a intimação da parte exequente para que 

esclareça acerca da quitação dos valores devidos no prazo de 10 (dez) 

dias. 2- Após, faça os autos conclusos para decisão, momento em que 

deliberarei acerca da extinção. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010806-80.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THOME AUGUSTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 
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uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DANTAS VICTOR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - MT0019199A-O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/06/2018 Hora: 14:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO IZIDORIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA OAB - MT0019406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

1. No âmbito dos Juizados Especiais é vedado proferir sentenças ilíquidas, 

tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Conforme se 

infere da vestibular, não há menção objetiva quanto às verbas pretendidas 

à título de danos materiais. Por tais razões, para uma perfeita intelecção 

da inaugural, DETERMINO a emenda da inaugural no prazo de 15 (quinze) 

dias, sanando os eventuais vícios no que se refere ao quantum 

pretendido, bem como atualize o valor da causa, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321 do CPC c/c artigo 51 da Lei nº 

9.099/1995). 2. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de 

conciliação eventualmente aprazada. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ROSA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - 

MT0012203S para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 08/06/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012703-07.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMIRO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente CLAUDIOMIRO FERNANDES DA 

SILVA, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A para se manifestar acerca da 

continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA FREITAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT0017620A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 06/06/2018 Hora: 14:20/mt , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Mirando analisar com assaz segurança o pedido de tutela provisória de 

urgência formulado pela parte autora, DETERMINO que esta no prazo de 

15 (quinze) dias, promova a juntada nos autos do extrato bancário dos 03 

(três) últimos meses da conta indicada na celeuma em voga. 2. Intime-se. 

3. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8012028-44.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA SALES RODRIGUES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES OAB - MT0017113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ULTRAFARMA SAUDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT0015250S-A 

(ADVOGADO)

ADRIANA SERRANO CAVASSANI OAB - SP0196162A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente BIANCA SALES RODRIGUES 

BORGES, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - MT0017113A para se 

manifestar acerca da continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012318-25.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO GOMES SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES MOREIRA OAB - GO0034685A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente CICERO GOMES SANTIAGO, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ALEX 

FERNANDES MOREIRA - GO0034685A para se manifestar acerca da 

continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MILCIADES ARCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/06/2018 Hora: 14:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA COSTA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011130-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILDNEIS LACERDA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente ILDNEIS LACERDA NUNES, por meio 

de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ALESSANDRA 

FERREIRA - MT0007402A para se manifestar acerca da continuidade do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000379-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR GONCALVES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EUSEBIO VIA NETTO (EXECUTADO)

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Pois bem, no caso sub examine verifica-se de plano a incompetência 

desta justiça especializada, sobretudo porque colima a parte autora a 

rescisão contratual. De bom alvitre destacar que o magistrado ao receber 

a demanda pode e deve, ainda que não argüida preliminar de 

incompetência em razão do valor da causa, analisar se tem competência 

para decidir a causa, isso porque se trata de competência absoluta, 

podendo ser reconhecida, a pedido ou de ofício, em qualquer momento. 3. 

É cediço que há dois limites de alçadas para os feitos que tramitam no 

Juizado Especial: 20 (vinte) salários mínimos, quando o reclamante não 

estiver representado ou assistido por advogado e 40 (quarenta) salários 

mínimos, quando estiver assistido ou representado por causídico. 4. Nas 

causas ajuizadas no Juizado Especial incide o limite de 40 (quarenta) 

salários mínimos, por ser esta a regra geral e não haver nenhuma 

exceção, qualquer outra interpretação feriria frontalmente o princípio de 

que as exceções devem ser interpretadas restritivamente. Dispõe o art. 

292, inciso II, do Código de Processo Civil: Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II - na ação que tiver 

por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou a rescisão do ato jurídico, o valor do ato ou o de 

sua parte controvertida. 5. No caso em apreço, evidentemente que ao 

analisar a exordial, consequentemente que será necessário discutir todo o 

contrato, que perfaz o montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), pois 

o autor requer seja rescindida a relação jurídica entre as partes, razão 

pela qual, o valor da causa deve ser o valor do contrato, consoante o 

artigo alhures grafado. Nesse sentido já se orientou a Turma Recursal do 

Estado de Mato de Grosso, in verbis: COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. 

DEMORA NA ENTREGA DO BEM. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 259, V DO 

CPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DO BEM. PRETENSÃO SUPERIOR 

AO LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. Conforme regra do artigo 259, V do 

CPC, quando a lide tiver objeto a existência, validade, cumprimento, 

modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor da causa será 

correspondente ao valor do contrato. Parte requerente que pretende a 

entrega do bem adquirido da parte requerida, cujo valor ultrapassa o teto 

desta Justiça Especializada. Quantificado em valor superior àquele 

estabelecido no artigo 3º, inciso I da Lei nº 9.099/95 o valor do bem que a 

parte requerente pleiteia que lhe seja entregue, resta configurada a 

incompetência absoluta dos Juizados Especiais. Por se tratar de matéria 

de ordem pública, a incompetência do juízo pode ser reconhecida de 

ofício. Recurso provido para anular a sentença prolatada e reconhecer a 

incompetência absoluta dos Juizados Especiais pra julgar a lide. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 120068720138110006/2015, 

Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 

07/07/2015) grifei 6. Frente ao exposto, levando-se em consideração que 

o valor do contrato em discussão é superior a 40 (quarenta) salários 

mínimos, por se tratar de matéria de ordem pública, reconheço, de ofício, a 
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incompetência deste Juizado Especial, e, por consequência, julgo extinto 

este feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 

9.099/1955 c/c art. 485, I do Código de Processo Civil, sem prejuízo de a 

parte autora ajuizar nova demanda, caso comprove a competência da via 

ora eleita. 7. Sem custas processuais. 8. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se procedendo às baixas e anotações de necessárias. 9. 

Publique-se. 10. Registre-se. 11. Intimem-se. 12. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012720-43.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY COIMBRA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente OI S.A, por meio de seu 

Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT0013245S-A para se manifestar acerca 

da certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012405-15.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO KOTHE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FERREIRA DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

RECEBO a petição contida no ID 12041290 como se embargos de 

declaração fossem, DETERMINANDO a intimação da parte requerida para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder com a juntada nos autos do 

comprovante de pagamento referente ao presente processo, vez que em 

análise dos termos do acordo este deveria depositar na conta bancária do 

requerente os valores devidos. Intime-se. Após, faça conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002164-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR FERREIRA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

08/06/2018 Hora: 13:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO)

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - 

MT0013327A, MAURICIO COSTA BARBOSA - MT19457/O,para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 23/05/2018 

Hora: 13:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.BEM 

COMO O DEFERIMENTO DA LIMINAR

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011602-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA TEREZINHA DA SILVA MESSIAS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J H NOGUEIRA REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

 

Na forma preconizada pelo art. 10 do CPC, DETERMINO seja intimada a 

parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto aos argumentos trazidos pela parte executada na petição do ID 

10426266, sob pena de extinção por abandono. Após, faça conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011602-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA TEREZINHA DA SILVA MESSIAS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J H NOGUEIRA REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

 

Na forma preconizada pelo art. 10 do CPC, DETERMINO seja intimada a 

parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto aos argumentos trazidos pela parte executada na petição do ID 

10426266, sob pena de extinção por abandono. Após, faça conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010445-24.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN FELIPE DE SOUZA MESQUITA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente SOUZA & NOLETO LTDA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A, ANDERSON ADIEL POSTAL - 

MT0011844A, ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - MT0015027S para se 

manifestar acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade 

do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011379-45.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA, 

por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - MT0015724A para se 

manifestar acerca da continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELLINNE ADRIELLY DE CASTRO ALCANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS OAB - MT0004502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBUNAL ARBITRAL DE BARRA DO GARCAS/MT EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Grazziely Barros do Prado (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Analisando o processo em epígrafe, verifico que o douto causídico que 

representa os interesses da parte autora juntos nos autos petição 

informando a renúncia ao mandato conferido por esta. Com efeito, quanto 

a renúncia do mandato, vejamos o que estabelece o art. 112 do Código de 

Processo Civil, a respeito: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao 

mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que 

comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 

1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. § 

2º Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração 

tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada 

por outro, apesar da renúncia. Deste modo, fica nítido que incumbe ao 

advogado que renuncia aos poderes do mandato a notificação do 

mandante, consoante o artigo transcrito acima. Conforme se vê dos autos, 

foi enviado e-mail a requerente informando tal renúncia, sendo por esta 

acusado o recebimento. Diante do exposto, intime pessoalmente a 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo patrono 

nos autos, bem como informe a correta localização da parte requerida, 

sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO ALVES DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA OAB - MT0021368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Aguarde-se realização da audiência de conciliação anteriormente 

aprazada. Intime-se as partes para comparecimento ao ato, salientado das 

sanções processuais em caso de ausência injustificada. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANETE ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aporte nos autos comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio, sob pena de extinção do feito. Desde já saliento que singela 

declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando na 

extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA HELENA FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS - 

MT0020478A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 08/06/2018 Hora: 13:20 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.BEM BEM COMO A LIMINAR DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012265-44.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011715-49.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR ROSA DE AQUINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO OAB - PE0027263A (ADVOGADO)

JOAO LOYO DE MEIRA LINS OAB - PE0021415A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Após minuciosa análise dos autos, compreendo que o pedido formulado 

pela parte requerida não merece prosperar, notadamente pelo fato de que 

o valor mencionado na petição do ID 12092015 já foi liberado em prol da 

mesma, conforme se depreende do comprovante de resgate judicial 

anexo, eis porque, o INDEFIRO. 2. Concretize em seu inteiro teor a 

sentença contida no ID 10670242. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010953-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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C P F ALVES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011444-74.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE DE SOUSA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DA CUNHA LUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

A parte exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica 

de empresa pertencente ao executado, contudo após acurada leitura dos 

documentos juntados nos autos, infiro ser desnecessário tal requerimento, 

notadamente pelo fato de ainda que lhe seja atribuído um CNPJ próprio, 

não há distinção entre a pessoa física em si e o empresário individual, 

tanto é que há confusão não só no nome, mas também de patrimônio, 

cuidando-se, pois, de uma ficção jurídica que habilita a pessoa física a 

realizar atos de comércio, eis porque INDEFIRO o pedido anelado. Intime a 

parte exequente para, em 30 (trinta) dias, indicar bens da parte executada 

passíveis de constrição judicial, sob pena de extinção. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011173-31.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELE VANDERLEY DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente GIZELE VANDERLEY DE OLIVEIRA, 

por meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: 

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA - MT0003535A, REGIS 

FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - MT0003756A para se manifestar 

acerca da continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011452-85.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETH PROCOPIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUBEL MARCOS DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT BENACCHIO REGINO OAB - 

MT0016043A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente MARIZETH PROCOPIO DE SOUZA, 

por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - MT0012971A para se manifestar acerca 

da continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011135-19.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE CARMO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente CLARO S/A, por meio de seu 

Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - MT0013431A-A para se manifestar acerca 

da continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001859-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO RODRIGUES SOUZA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012640-45.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA ALBUQUERQUE DE ABREU SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde ocorreu o pagamento da condenação, 

razão pela qual o(a) advogado(a) da parte exeqüente requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado pela 

exequente, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada nos autos. Uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, a teor do que preconiza o artigo 924, II do Diploma 

Processual Civil, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, tendo em 

vista o seu cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, 

o que faço com esteio no art. 925 do CPC. Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011495-22.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE 

PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL (REQUERIDO)

FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO 

GARCAS (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA OAB - MT0018582A (ADVOGADO)

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde ocorreu o pagamento da condenação, 

razão pela qual o(a) advogado(a) da parte exeqüente requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado pela 

exequente, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada nos autos. Uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, a teor do que preconiza o artigo 924, II do Diploma 

Processual Civil, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, tendo em 

vista o seu cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, 

o que faço com esteio no art. 925 do CPC. Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-56.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERV SUL RENT A CAR (REQUERIDO)

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE NORIO HIRATSUKA OAB - SP0231205A (ADVOGADO)

RONALDO FONTES CAVALIERI OAB - MG0043521A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde ocorreu o pagamento da condenação, 

razão pela qual o(a) advogado(a) da parte exeqüente requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado pela 

exequente, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada nos autos. Uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, a teor do que preconiza o artigo 924, II do Diploma 

Processual Civil, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, tendo em 

vista o seu cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, 

o que faço com esteio no art. 925 do CPC. Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010764-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR PROCOPIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde ocorreu o pagamento da condenação, 

razão pela qual o(a) advogado(a) da parte exeqüente requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado pela 

exequente, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada nos autos. Uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, a teor do que preconiza o artigo 924, II do Diploma 

Processual Civil, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, tendo em 

vista o seu cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, 

o que faço com esteio no art. 925 do CPC. Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA OAB - MT0019349A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde ocorreu o pagamento da condenação, 

razão pela qual o(a) advogado(a) da parte exeqüente requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado pela 

exequente, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada nos autos. Uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, a teor do que preconiza o artigo 924, II do Diploma 

Processual Civil, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, tendo em 

vista o seu cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, 

o que faço com esteio no art. 925 do CPC. Após o trânsito em julgado e 
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não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001699-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DELIO RICARDO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde ocorreu o pagamento da condenação, 

razão pela qual o(a) advogado(a) da parte exeqüente requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado pela 

exequente, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada nos autos. Uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, a teor do que preconiza o artigo 924, II do Diploma 

Processual Civil, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, tendo em 

vista o seu cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, 

o que faço com esteio no art. 925 do CPC. Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE FREITAS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório na forma do art. 38 da lei 9099/95. 2- Ao analisar 

a exordial, noto que o presente feito reclama a realização de exame 

pericial específico a ser realizado por profissional competente. 3- Os 

litígios relacionados à perícia não estão pura e expressamente excluídos 

do Juizado Especial Cível, sob pena de contrariar a mens legis. 4- Em 

verdade, a Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu art. 3º, dois parâmetros - 

valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor 

complexidade e, consectariamente, sujeita à competência do Juizado 

Especial Cível. 5- Há, então, apenas dois critérios para fixação dessa 

competência, quais sejam: valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei nº 

9.099/95 que permita concluir que a complexidade da causa e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível esteja relacionada à 

necessidade ou não de perícia. 6- Ao revés, o art. 35 da Lei 9.099/95 

regula a hipótese de prova técnica, em ordem a confirmar o fato de que no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é possível a realização de perícia, 

seguindo-se, naturalmente, formalidades simplificadas que sejam 

compatíveis com as causas de menor complexidade. Nesse sentido, eis 

julgado do Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CAUSAS 

CÍVEIS DE MENOR COMPLEXIDADE INCLUEM AQUELAS EM QUE SEJA 

NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO 

VALOR DA CAUSA. ? O entendimento da 2.ª Seção é no sentido de que 

compete ao STJ o julgamento de conflito de competência estabelecido 

entre Juízo Federal e Juizado Especial Federal da mesma Seção Judiciária. 

- A Lei n.° 10.259/2001 não exclui de sua competência as disputas que 

envolvam exame pericial. Em se tratando de cobrança inferior a 60 

salários mínimos deve-se reconhecer a competência absoluta dos 

Juizados Federais. Conflito de Competência conhecido, para o fim de se 

estabelecer a competência do Juízo do 1o Juizado Especial Federal Cível 

de Vitória, ora suscitado. (STJ ? C.C Nº 83.130/ES ? 2ª Seção ? Min. 

Nancy Andrighi ? DJ de 04.10.2007). 7- Logo, verifica-se que a aferição 

da complexidade da matéria não se relaciona com a necessidade ou não 

de perícia, mas sim de outros critérios que evidenciam a compatibilização 

com os princípios e formalidades inerentes a Lei nº. 9.099/95. 8- Nesse 

pórtico, bem adequado e pertinente o enunciado nº 12, do FONAJE, no 

sentido de que “A perícia informal é admissível na hipótese do art. 35 da 

Lei 9.099/95”. 9- Aplicando tais ponderações ao caso concreto versado 

neste processo, entendo que o “thema decidendum” aferição de violação 

é matéria complexa, notadamente por exigir conhecimento estritamente 

científico e técnico, em cujo âmbito a realização de perícias e formalização 

de laudos perpassam pela adoção de outras providências, destoando das 

formalidades simplórias e princípios regentes da Lei 9.099/95. Nesse 

sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

verbis: “RECURSO INOMINADO – DEVOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE 

ORDEM PÚBLICA AO JUÍZO AD QUEM – PRINCÍPIO TRANSLATIVO – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – 

ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL 

PARA CONSTATAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA 

DA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA E OS DANOS – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO”. 1 – Se, para verificação da 

responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, importa saber 

se a fiação que abastece a unidade consumidora do reclamante, e que foi 

danificada pela colisão de um caminhão baú, estava ou não instalada 

corretamente no dia do evento, há a necessidade de elaboração de laudo 

pericial, providência esta que caracteriza complexidade da matéria e torna 

os Juizados Especiais absolutamente incompetentes para processar e 

julgar o feito. 2 – Incompetência desta Justiça Especializada reconhecida, 

com a consequente extinção do feito, na forma do art. 51, II, da Lei n. 

9.099/95. (INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

120090052968/2012, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 27/11/2012, Publicado no DJE 27/11/2012). 

(original sem negrito). 10- No mesmo sentido já se posicionou o Superior 

Tribunal de Justiça ao aprecia a reclamação Nº 27.682 oriunda do Estado 

de Minas Gerais, publicada em 02/10/2015: (...) Vê-se, portanto, que a 

controvérsia consiste na exigibilidade ou não do débito em questão. Para 

saber se o débito é exigível é necessário aferir se houve mediação inferior 

do consumo e, via de consequência, se houve fraude. No entanto, a 

ocorrência ou não de fraude pode ser verificada apenas através de 

perícia técnica. No entanto, a produção de prova pericial na forma como 

deve ser feita não encontra previsão na Lei n. 9.099/95 e vai de encontro 

aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, quais sejam, oralidade, 

simplicidade, informalidade e celeridade. De acordo com o art. 33 da Lei n. 

9.099/95, todas as provas devem ser produzidas em audiência de 

instrução e julgamento, sendo autorizada apenas a produção de prova 

pericial indireta, na forma estabelecida no art. 35 do mesmo diploma legal: 

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de 

sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. 

Todavia, a simples inquirição de técnicos em audiência não vai contribuir 

para o deslinde da controvérsia, uma vez que é necessário um exame 

especifico, por um profissional competente, no marcador de energia em 

questão. Tendo em vista que a necessidade de perícia especifica 

caracteriza a causa como complexa e considerando que, nos termos do 

art. 3o da Lei 9.099/95, os juizados têm competência apenas para o 

processamento e julgamento das causas de menor complexidade, o 

processo deve ser extinto na forma do art. 55, inciso II da referida lei, 

conforme feito pela sentença impugnada (...) 11- Isto posto, INDEFIRO a 

inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 485, I, do Diploma 

Processual Civil c/c 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, declarando extinto o 

processo sem julgamento de mérito. 15- Sem custas ou condenação em 

honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 12- Publique-se. 

13- Registre-se. 14- Intime-se. 15- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IONEIDE GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)
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MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

que pese o esforço da parte autora, sua pretensão não encontra guarida 

jurídica, vez que a pretensão intentada, não poderá ser aviada fundada 

em vício oculto, visto que, neste caso, o feito reclama a realização de 

exame pericial específico a ser realizado por profissional competente, 

cabendo, desse modo, à parte autora ingressar previamente com ação 

cognitiva redibitória para lograr o ressarcimento objetivado. 3. Neste viés, 

a presente ação pleiteia matéria complexa, vez que exige conhecimento 

estritamente técnico, em cujo âmbito a realização de perícias e 

formalização de laudos perpassam pela adoção de outras providências, 

destoando das formalidades simplórias e princípios da Lei 9.099/95. Nesse 

sentido já se posicionou Tribunal de Justiça / MG, verbis: AÇÃO 

REDIBITÓRIA – VÍCIOS – DEMONSTRAÇÃO – PROVA TÉCNICA – 

NECESSIDADE. AÇÃO REDIBITÓRIA – REQUISITOS PARA DEMONSTRAR O 

VÍCIO OCULTO – NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA – INCOMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA COM A 

DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO – EXTINÇÃO DO 

PROCEDIMENTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PROVIMENTO DO 

RECURSO. 1 – O vício redibitório, de acordo com o art. 441 do CC é aquele 

defeito oculto que tem força de tornar a coisa imprópria ao uso a que é 

destinada ou lhe diminua o valor. 2 – Em se tratando de alegação de vício 

oculto em veículo zero quilômetro (moto), é indispensável a prova técnica 

capaz de aferir a inaptidão dele para uso ou a diminuição expressiva de 

seu valor econômico pois “não é qualquer defeito que fundamenta o 

pedido de efetivação do princípio”, porém aqueles que positivamente 

prejudicam a utilidade da coisa, tornando-a inapta às suas finalidades, ou 

reduzindo a sua expressão econômica, como anotou Caio Mário da Silva 

Pereira (cit. no corpo do voto). 3 – Havendo necessidade de realização de 

perícia técnica para aferir o grau de inaptidão do bem para uso, ou 

expressiva diminuição em seu valor econômico, é incompetente o Juizado 

Especial Cível para dirimir demanda a esse respeito.” (1ª Turma Recursal / 

Divinópolis – Rec. 0223.06.200.806-3 – Rel. José Maria dos Reis). 4. 

Frente ao exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o 

que faço com esteio na inteligência no artigo 17, 354, 485, I, IV e VI e 330, 

III, todos do Diploma Processual Civil, bem como o artigo 51, II da Lei 

9.099/95. 5. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios 

(artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 6. Publique-se. 7. Registre-se. 8. 

Intime-se. 9. Cumpra-se. Barra do Garças-MT.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000482-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARTINS DOURADO GONDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995 2. 

Analisando o sistema PJe constato outras demandas de n° 

1000484-76.2018, 11000485-61.2018 e 1000481-24.2018, onde figuram 

as mesmas partes, os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir, 

devendo os autos n° 1000481-24.2018 continuar em tramitação vez que 

distribuído em primeiro lugar. Deste modo, convém enfatizar que o número 

de demandas se presta apenas e tão somente como medida de valor 

indenizatório, não se tratando de fato distinto que autoriza a distribuição 

de uma reclamação isolada, neste sentido tem se orientado a 

jurisprudência pátria, v.g.: "O exame dos autos revela que o autor 

promoveu 07 (sete) ações fundadas no mesmo fato, qual seja, inclusão 

indevida nos cadastros restritivos de crédito, referente a 43 negativações 

e cada ação trata de um bloco de 06 negativações, sendo que o autor 

requer o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

4.500,00 por cada negativação. No tocante à pretensão indenizatória, a 

propositura de demandas distintas para cada grupo de negativações induz 

litispendência, na medida em que as várias negativações se traduzem em 

desdobramento do mesmo fato, cuja unidade é impossível deixar de 

reconhecer. Por outro lado, o ajuizamento de ações simultâneas com a 

referência a números de contratos diversos, mas provenientes do mesmo 

fato gerador, que poderiam levar o juízo a erro no tocante à suposição de 

que se tratasse de contratos distintos evidentemente deixa clara a 

violação aos deveres de probidade e boa-fé, previstos no artigo 17, II e VI 

- circunstância que foi reconhecida no julgamento de primeiro grau, não 

obstante a Sentença tenha deixado de promover a aplicação da 

penalidade correspondente. Pelo exposto, VOTO no sentido de conhecer 

do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, condenando o autor 

(recorrente) ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, 

honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa 

e de honorários. Sem prejuízo do acima exposto, deverá ser expedido 

ofício à OAB/RJ, com cópia integral dos autos, para as providências que 

entender necessárias". (TJ-RJ - RI: 00010622120138190065 RJ 

0001062-21.2013.8.19.0065,  Rela tor :  AYLTON CARDOSO 

VASCONCELLOS, Quinta Turma Recursal, Data de Publicação: 21/08/2014 

11:30). 3. Ex positis, com fulcro no art. 485, V, do CPC, frente à 

litispendência existente com reclamação anteriormente distribuída, 

INDEFIRO A INICIAL declarando extinto o presente processo sem 

julgamento de mérito. 4. Sem custas ou condenação em honorários 

advocatícios. 5. Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas 

e anotações necessárias. 6. Publique-se, registre-se, intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000484-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARTINS DOURADO GONDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995 2. 

Analisando o sistema PJe constato outras demandas de n° 

1000482-09.2018, 11000485-61.2018 e 1000481-24.2018, onde figuram 

as mesmas partes, os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir, 

devendo os autos n° 1000481-24.2018 continuar em tramitação vez que 

distribuído em primeiro lugar. Deste modo, convém enfatizar que o número 

de demandas se presta apenas e tão somente como medida de valor 

indenizatório, não se tratando de fato distinto que autoriza a distribuição 

de uma reclamação isolada, neste sentido tem se orientado a 

jurisprudência pátria, v.g.: "O exame dos autos revela que o autor 

promoveu 07 (sete) ações fundadas no mesmo fato, qual seja, inclusão 

indevida nos cadastros restritivos de crédito, referente a 43 negativações 

e cada ação trata de um bloco de 06 negativações, sendo que o autor 

requer o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

4.500,00 por cada negativação. No tocante à pretensão indenizatória, a 

propositura de demandas distintas para cada grupo de negativações induz 

litispendência, na medida em que as várias negativações se traduzem em 

desdobramento do mesmo fato, cuja unidade é impossível deixar de 

reconhecer. Por outro lado, o ajuizamento de ações simultâneas com a 

referência a números de contratos diversos, mas provenientes do mesmo 

fato gerador, que poderiam levar o juízo a erro no tocante à suposição de 

que se tratasse de contratos distintos evidentemente deixa clara a 

violação aos deveres de probidade e boa-fé, previstos no artigo 17, II e VI 

- circunstância que foi reconhecida no julgamento de primeiro grau, não 

obstante a Sentença tenha deixado de promover a aplicação da 

penalidade correspondente. Pelo exposto, VOTO no sentido de conhecer 

do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, condenando o autor 

(recorrente) ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, 

honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa 

e de honorários. Sem prejuízo do acima exposto, deverá ser expedido 

ofício à OAB/RJ, com cópia integral dos autos, para as providências que 

entender necessárias". (TJ-RJ - RI: 00010622120138190065 RJ 

0001062-21.2013.8.19.0065,  Rela tor :  AYLTON CARDOSO 

VASCONCELLOS, Quinta Turma Recursal, Data de Publicação: 21/08/2014 
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11:30). 3. Ex positis, com fulcro no art. 485, V, do CPC, frente à 

litispendência existente com reclamação anteriormente distribuída, 

INDEFIRO A INICIAL declarando extinto o presente processo sem 

julgamento de mérito. 4. Sem custas ou condenação em honorários 

advocatícios. 5. Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas 

e anotações necessárias. 6. Publique-se, registre-se, intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000485-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARTINS DOURADO GONDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995 2. 

Analisando o sistema PJe constato outras demandas de n° 

1000482-09.2018, 11000484-76.2018 e 1000481-24.2018, onde figuram 

as mesmas partes, os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir, 

devendo os autos n° 1000481-24.2018 continuar em tramitação vez que 

distribuído em primeiro lugar. Deste modo, convém enfatizar que o número 

de demandas se presta apenas e tão somente como medida de valor 

indenizatório, não se tratando de fato distinto que autoriza a distribuição 

de uma reclamação isolada, neste sentido tem se orientado a 

jurisprudência pátria, v.g.: "O exame dos autos revela que o autor 

promoveu 07 (sete) ações fundadas no mesmo fato, qual seja, inclusão 

indevida nos cadastros restritivos de crédito, referente a 43 negativações 

e cada ação trata de um bloco de 06 negativações, sendo que o autor 

requer o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

4.500,00 por cada negativação. No tocante à pretensão indenizatória, a 

propositura de demandas distintas para cada grupo de negativações induz 

litispendência, na medida em que as várias negativações se traduzem em 

desdobramento do mesmo fato, cuja unidade é impossível deixar de 

reconhecer. Por outro lado, o ajuizamento de ações simultâneas com a 

referência a números de contratos diversos, mas provenientes do mesmo 

fato gerador, que poderiam levar o juízo a erro no tocante à suposição de 

que se tratasse de contratos distintos evidentemente deixa clara a 

violação aos deveres de probidade e boa-fé, previstos no artigo 17, II e VI 

- circunstância que foi reconhecida no julgamento de primeiro grau, não 

obstante a Sentença tenha deixado de promover a aplicação da 

penalidade correspondente. Pelo exposto, VOTO no sentido de conhecer 

do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, condenando o autor 

(recorrente) ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, 

honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa 

e de honorários. Sem prejuízo do acima exposto, deverá ser expedido 

ofício à OAB/RJ, com cópia integral dos autos, para as providências que 

entender necessárias". (TJ-RJ - RI: 00010622120138190065 RJ 

0001062-21.2013.8.19.0065,  Rela tor :  AYLTON CARDOSO 

VASCONCELLOS, Quinta Turma Recursal, Data de Publicação: 21/08/2014 

11:30). 3. Ex positis, com fulcro no art. 485, V, do CPC, frente à 

litispendência existente com reclamação anteriormente distribuída, 

INDEFIRO A INICIAL declarando extinto o presente processo sem 

julgamento de mérito. 4. Sem custas ou condenação em honorários 

advocatícios. 5. Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas 

e anotações necessárias. 6. Publique-se, registre-se, intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAMERINO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório na forma do art. 38 da lei 9099/95. 2- Ao analisar 

a exordial, noto que o presente feito reclama a realização de exame 

pericial específico a ser realizado por profissional competente. 3- Os 

litígios relacionados à perícia não estão pura e expressamente excluídos 

do Juizado Especial Cível, sob pena de contrariar a mens legis. 4- Em 

verdade, a Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu art. 3º, dois parâmetros - 

valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor 

complexidade e, consectariamente, sujeita à competência do Juizado 

Especial Cível. 5- Há, então, apenas dois critérios para fixação dessa 

competência, quais sejam: valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei nº 

9.099/95 que permita concluir que a complexidade da causa e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível esteja relacionada à 

necessidade ou não de perícia. 6- Ao revés, o art. 35 da Lei 9.099/95 

regula a hipótese de prova técnica, em ordem a confirmar o fato de que no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é possível a realização de perícia, 

seguindo-se, naturalmente, formalidades simplificadas que sejam 

compatíveis com as causas de menor complexidade. Nesse sentido, eis 

julgado do Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CAUSAS 

CÍVEIS DE MENOR COMPLEXIDADE INCLUEM AQUELAS EM QUE SEJA 

NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO 

VALOR DA CAUSA. ? O entendimento da 2.ª Seção é no sentido de que 

compete ao STJ o julgamento de conflito de competência estabelecido 

entre Juízo Federal e Juizado Especial Federal da mesma Seção Judiciária. 

- A Lei n.° 10.259/2001 não exclui de sua competência as disputas que 

envolvam exame pericial. Em se tratando de cobrança inferior a 60 

salários mínimos deve-se reconhecer a competência absoluta dos 

Juizados Federais. Conflito de Competência conhecido, para o fim de se 

estabelecer a competência do Juízo do 1o Juizado Especial Federal Cível 

de Vitória, ora suscitado. (STJ ? C.C Nº 83.130/ES ? 2ª Seção ? Min. 

Nancy Andrighi ? DJ de 04.10.2007). 7- Logo, verifica-se que a aferição 

da complexidade da matéria não se relaciona com a necessidade ou não 

de perícia, mas sim de outros critérios que evidenciam a compatibilização 

com os princípios e formalidades inerentes a Lei nº. 9.099/95. 8- Nesse 

pórtico, bem adequado e pertinente o enunciado nº 12, do FONAJE, no 

sentido de que “A perícia informal é admissível na hipótese do art. 35 da 

Lei 9.099/95”. 9- Aplicando tais ponderações ao caso concreto versado 

neste processo, entendo que o “thema decidendum” aferição de violação 

é matéria complexa, notadamente por exigir conhecimento estritamente 

científico e técnico, em cujo âmbito a realização de perícias e formalização 

de laudos perpassam pela adoção de outras providências, destoando das 

formalidades simplórias e princípios regentes da Lei 9.099/95. Nesse 

sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

verbis: “RECURSO INOMINADO – DEVOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE 

ORDEM PÚBLICA AO JUÍZO AD QUEM – PRINCÍPIO TRANSLATIVO – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – 

ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL 

PARA CONSTATAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA 

DA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA E OS DANOS – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO”. 1 – Se, para verificação da 

responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, importa saber 

se a fiação que abastece a unidade consumidora do reclamante, e que foi 

danificada pela colisão de um caminhão baú, estava ou não instalada 

corretamente no dia do evento, há a necessidade de elaboração de laudo 

pericial, providência esta que caracteriza complexidade da matéria e torna 

os Juizados Especiais absolutamente incompetentes para processar e 

julgar o feito. 2 – Incompetência desta Justiça Especializada reconhecida, 

com a consequente extinção do feito, na forma do art. 51, II, da Lei n. 

9.099/95. (INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

120090052968/2012, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 27/11/2012, Publicado no DJE 27/11/2012). 

(original sem negrito). 10- No mesmo sentido já se posicionou o Superior 

Tribunal de Justiça ao aprecia a reclamação Nº 27.682 oriunda do Estado 

de Minas Gerais, publicada em 02/10/2015: (...) Vê-se, portanto, que a 

controvérsia consiste na exigibilidade ou não do débito em questão. Para 

saber se o débito é exigível é necessário aferir se houve mediação inferior 

do consumo e, via de consequência, se houve fraude. No entanto, a 

ocorrência ou não de fraude pode ser verificada apenas através de 

perícia técnica. No entanto, a produção de prova pericial na forma como 

deve ser feita não encontra previsão na Lei n. 9.099/95 e vai de encontro 

aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, quais sejam, oralidade, 
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simplicidade, informalidade e celeridade. De acordo com o art. 33 da Lei n. 

9.099/95, todas as provas devem ser produzidas em audiência de 

instrução e julgamento, sendo autorizada apenas a produção de prova 

pericial indireta, na forma estabelecida no art. 35 do mesmo diploma legal: 

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de 

sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. 

Todavia, a simples inquirição de técnicos em audiência não vai contribuir 

para o deslinde da controvérsia, uma vez que é necessário um exame 

especifico, por um profissional competente, no marcador de energia em 

questão. Tendo em vista que a necessidade de perícia especifica 

caracteriza a causa como complexa e considerando que, nos termos do 

art. 3o da Lei 9.099/95, os juizados têm competência apenas para o 

processamento e julgamento das causas de menor complexidade, o 

processo deve ser extinto na forma do art. 55, inciso II da referida lei, 

conforme feito pela sentença impugnada (...) 11- Isto posto, INDEFIRO a 

inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 485, I, do Diploma 

Processual Civil c/c 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, declarando extinto o 

processo sem julgamento de mérito. 15- Sem custas ou condenação em 

honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 12- Publique-se. 

13- Registre-se. 14- Intime-se. 15- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AIRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos da Lei 9.099/1995. 2. Apreciando o 

processo, verifico que o valor dado à causa é superior ao teto deste 

juizado especial, estando, portanto, em descompasso com o art. 3, I da Lei 

9.099/1995. Assim, tendo em vista que o valor perquirido pela parte autora 

suplanta 40 (quarenta) salários mínimos, a extinção da ação é medida que 

se impõe. 3. Frente ao exposto, reconheço a incompetência deste Juizado 

Especial, e, por consequência, julgo extinto este feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 3°, I c/c art. 51, II, ambos da Lei 9.099/1955 c/c 

art. 485, I do Código de Processo Civil, sem prejuízo de a parte autora 

ajuizar nova demanda, caso comprove a competência da via ora eleita. 4. 

Sem custas processuais. 5. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

procedendo às baixas e anotações de necessárias. 6. Publique-se. 7. 

Registre-se. 8. Intimem-se. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002087-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA PIRES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

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

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Março de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILKMARER DOMINGUES SALDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 
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acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

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

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Março de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILKMARER DOMINGUES SALDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

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

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Março de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 
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termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

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

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Março de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

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

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Março de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO RODRIGUES DA FE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

dos autos evidencia-se a falta de interesse de agir por parte da 

requerente vez que, mesmo intimada para comparecimento em audiência 

de conciliação, não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar 

continuidade ao feito e frustrando assim o regular prosseguimento do 

processo. 3- Vale mencionar que não há nos autos sequer justificativa 

plausível e tempestiva acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, 

eis porque, o desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto 

sem a resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 
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DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO 

AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS 

PROCESSUAIS. CABIMENTO EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO 

DO IMPEDIMENTO ATÉ A ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE 

DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO 

FÁTICA ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados 

Especiais do Paraná, por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, 

negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma 

Recursal em Regime de Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda 

- Rel.: Renata Ribeiro Bau - - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse 

entendimento, em Encontro Nacional de Coordenadores dos Juizados 

Especiais do Brasil houve manifestação expressa acerca do tema, 

resultando no enunciado n° 20 que é cognoscível ao lecionar que: "O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório.” (GRIFOS 

NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da contumácia diante da inércia da parte 

autora, julgo EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, 

uma vez extinto o processo com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 

9.099/95, condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais. 8. Publique-se. 9. Registre-se. 10. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA FERREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

dos autos evidencia-se a falta de interesse de agir por parte da 

requerente vez que, mesmo intimada para comparecimento em audiência 

de conciliação, não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar 

continuidade ao feito e frustrando assim o regular prosseguimento do 

processo. 3- Vale mencionar que não há nos autos sequer justificativa 

plausível e tempestiva acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, 

eis porque, o desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto 

sem a resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO 

AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS 

PROCESSUAIS. CABIMENTO EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO 

DO IMPEDIMENTO ATÉ A ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE 

DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO 

FÁTICA ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados 

Especiais do Paraná, por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, 

negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma 

Recursal em Regime de Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda 

- Rel.: Renata Ribeiro Bau - - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse 

entendimento, em Encontro Nacional de Coordenadores dos Juizados 

Especiais do Brasil houve manifestação expressa acerca do tema, 

resultando no enunciado n° 20 que é cognoscível ao lecionar que: "O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório.” (GRIFOS 

NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da contumácia diante da inércia da parte 

autora, julgo EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, 

uma vez extinto o processo com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 

9.099/95, condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais. 8. Publique-se. 9. Registre-se. 10. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDILA PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

dos autos evidencia-se a falta de interesse de agir por parte da 

requerente vez que, mesmo intimada para comparecimento em audiência 

de conciliação, não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar 

continuidade ao feito e frustrando assim o regular prosseguimento do 

processo. 3- Vale mencionar que não há nos autos sequer justificativa 

plausível e tempestiva acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, 

eis porque, o desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto 

sem a resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 
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por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO 

AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS 

PROCESSUAIS. CABIMENTO EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO 

DO IMPEDIMENTO ATÉ A ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE 

DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO 

FÁTICA ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados 

Especiais do Paraná, por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, 

negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma 

Recursal em Regime de Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda 

- Rel.: Renata Ribeiro Bau - - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse 

entendimento, em Encontro Nacional de Coordenadores dos Juizados 

Especiais do Brasil houve manifestação expressa acerca do tema, 

resultando no enunciado n° 20 que é cognoscível ao lecionar que: "O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório.” (GRIFOS 

NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da contumácia diante da inércia da parte 

autora, julgo EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, 

uma vez extinto o processo com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 

9.099/95, condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais. 8. Publique-se. 9. Registre-se. 10. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

dos autos evidencia-se a falta de interesse de agir por parte da 

requerente vez que, mesmo intimada para comparecimento em audiência 

de conciliação, não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar 

continuidade ao feito e frustrando assim o regular prosseguimento do 

processo. 3- Vale mencionar que não há nos autos sequer justificativa 

plausível e tempestiva acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, 

eis porque, o desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto 

sem a resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO 

AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS 

PROCESSUAIS. CABIMENTO EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO 

DO IMPEDIMENTO ATÉ A ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE 

DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO 

FÁTICA ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados 

Especiais do Paraná, por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, 

negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma 

Recursal em Regime de Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda 

- Rel.: Renata Ribeiro Bau - - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse 

entendimento, em Encontro Nacional de Coordenadores dos Juizados 

Especiais do Brasil houve manifestação expressa acerca do tema, 

resultando no enunciado n° 20 que é cognoscível ao lecionar que: "O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório.” (GRIFOS 

NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da contumácia diante da inércia da parte 

autora, julgo EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, 

uma vez extinto o processo com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 

9.099/95, condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais. 8. Publique-se. 9. Registre-se. 10. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010413-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE ASSIS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito. Proceda o 

imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as 

cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, 

enviando oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 13 de Março 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 
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GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002045-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DELZUITA PEREIRA GASPAR SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 13 de Março de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001118-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADNY CAVALCANTE NERY ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 13 de Março de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001804-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDNICE DE OLIVEIRA LIMA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTELA LEAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001848-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JOSE MICHELON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001843-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019415A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002175-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010807-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MACIEL DA CUNHA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

XAVANTE CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002073-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA BAU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001628-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON FERNANDO ROSENO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002155-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RICKLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER LIMA DE CARVALHO 01908390158 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

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

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

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

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

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

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

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

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

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

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

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

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

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

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

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

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

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

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

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

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

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 31 de Março de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000858-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DIAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR ARANTES BILEGO OAB - MT23624-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

MOTOROLA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 
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38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

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

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

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

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

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

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

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

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

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

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

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

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

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

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

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

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

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

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

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

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

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 31 de Março de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0011592A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO IRINEU DA SILVA OAB - SP0306306A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

prejudicado os embargos de declaração opostos, sendo o presente 

solução de mérito suficiente para seu exaurimento. Determino, se for o 

caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência eletrônica dos 

valores depositados em favor de quem de direito. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Março 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001016-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON LAURO PEREIRA DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

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

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

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

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

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

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

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

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

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

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

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

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

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

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

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

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

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

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

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

atacada por seus próprios fundamentos. A título de esclarecimento, 

permitido no art. 48, o contexto da sentença demonstra com clareza o 

entendimento da solidariedade das promovidas nas obrigações contidas 

nos comandos dispositivos da sentença (e para qualquer ocasião do 

presente processo), sendo a hermenêutica deficitária oportunista. 

Intime-se as partes da rejeição para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem 

condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Março de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010870-17.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURESLINDO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). Então, não justifica-se o acolhimento, de modo que os 

presentes embargos devem ser rejeitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, 

com resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados 

alhures. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Remeta-se os autos a contadoria para apurar o valor 

exato do débito. Condeno o embargante as custas processuais por 

expressa previsão no art. 55, paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Março 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 8010678-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERALINA BISPO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. Expeça-se a secretaria novo alvará conforme 

recomendações do ID 12319923 . Por todo o exposto, comprovado 

adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. Proceda 

o imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as 

cautelas de praxe. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Março 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000228-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ROSSANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que a situação dispensa 

produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. 

Fundamentação Trata-se de pedido de alvará judicial, formulado por 

PAULA ROSSANA ALVES DA SILVA e outros, requerendo a autorização 

para levantamento do PIS/PASE deixado por PAULO CESAR MENDES DA 

SILVA, comprovado anexo a exordial. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muitos floreios, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Como se vê, cuida-se de requerimento de alvará judicial objetivando o 

levantamento de saldo de crédito, deixado pelo (a) falecido (a) consoante 

se depreende da certidão de óbito e extrato acostada nos autos. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que assiste 

razão à requerente. Não encontro óbice legal ao levantamento. Na ação de 

Alvará Judicial, o requerente apresenta ao Juízo o tópico dos Fatos e do 

Direito, demonstrando em primeira ótica o acontecimento do ab intestato 

(falecido), data, cidade, idade, qualificação, estado civil bem como a 

orientação de possíveis herdeiros, juntando os documentos anexos. A 

ação de pedido é considerada um procedimento de jurisdição voluntária, 

uma vez que configura hipótese em que o Estado gerencia interesses 

particulares. Por consequência, resta essencial a participação do 

Ministério Público, como fiscal da lei, sendo dispensado quando não 

envolve interesse de menores ou incapazes. Não há réu na demanda, 

cabendo então ao juízo apenas investigar, com base na aferição dos 

elementos trazidos aos autos, se a parte requerente é legítima para 

levantar os valores pleiteados, ou cumpre os requisitos necessários para 

realização de determinada atividade. Para isso, a parte deverá apresentar 

os documentos que se fizerem necessários no caso concreto. 

Observemos disposição legal pertinente: DECRETO No 85.845, DE 26 DE 

MARÇO DE 1981 Regulamenta a Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980, 

que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de 
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valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares. O PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, 

da Constituição e tendo em vista o disposto na Lei nº 6.858, de 24 de 

novembro de 1980, e no Decreto 83.740, de 18 de julho de 1979, que 

instituiu a Programa Nacional de Desburocratização, DECRETA: Art . 1º Os 

valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em 

vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus 

dependentes habilitados na forma do artigo 2º. Parágrafo Único. O 

disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores: I - quantias 

devidas a qualquer título pelos empregadores a seus empregados, em 

decorrência de relação de emprego; II - quaisquer valores devidos, em 

razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, 

Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores; III - 

saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

e do Fundo de Participação PIS/PASEP; IV - restituições relativas ao 

imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas físicas; V - 

saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos 

de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor 

de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não 

existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário. (...) Brasília, em 

26 de março de 1981; 160º da Independência e 93º da República. JOÃO 

FIGUEIREDO Por fim, atendido os requisitos, o alvará torna-se um 

documento que consubstancia um direito nele contido em nome do titular, 

dotado de fé pública, uma vez que foi expedido por uma autoridade 

legítima. Seja para autorizar levantamento de um valor ou autorizar certa 

atividade, o título constitui prova da existência de um direito válido e 

legítimo. No caso vertente, cumprido a subsunção do caso concretos aos 

contornos dos relatos de fato e documentos, entendo por ser pertinente a 

pretensão de levantamento com o crivo autorizador estatal. Ante o 

exposto, determino que o saldo credor, deixado pelo(a) falecido(a), seja 

pago aos requerentes, expedindo-se alvará, com as cautelas 

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

JULGADO PROCEDENTE O PRESENTE FEITO, com resolução de mérito, 

para que seja expedido alvará judicial a favor de PAULA ROSSANE 

ALVES DA SILVA ,para “LEVANTAMENTO DO VALOR TOTAL de 

pis/pasep EXISTENTE EM NOME DE PAULO CESAR MENDES DA SILVA 

INSCRITO NO CPF n. 054.513.531-15, (em nome do falecido), e 

encaminhado por ofício/alvará a mencionada empresa, para que proceda a 

transferência/LEVANTAMENTO do valor, para conta que a beneficiária 

indicar ou entregue por saque. CONSTE NO OFICIO/ALVARÁ QUE O NÃO 

CUMPRIMENTO DA PRESENTE ORDEM IMPORTARÁ NAS CONSEQUENCIAS 

LEGAIS, ESPECIALMENTE DESCUMPRIMENTO, SEM PREJUIZO DE OUTRAS 

CONSEQUENCIAS PREVISTAS. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Expedido alvará, 

arquive-se . Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Março 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011034-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DE PAULA CAMARGO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UOL - UNIVERSO ONLINE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito. Proceda o 

imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as 

cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, 

enviando oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Março 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011269-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR SALATIEL SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito. Proceda o 

imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as 

cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, 

enviando oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do 
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disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Março 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012919-31.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO TEODORO VERAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIEL DE CAMPOS SILVEIRA OAB - MT0020020A (ADVOGADO)

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT0019171A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito. Proceda o 

imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as 

cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, 

enviando oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Março 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FORTUNATO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito. Proceda o 

imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as 

cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, 

enviando oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Março 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR EURIPEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 88 de 1053



comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito. Proceda o 

imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as 

cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, 

enviando oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Março 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010308-42.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO NASCIMENTO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Uma vez amortizado o valor cobrado nos presentes autos, o processo 

deve chegar ao seu termo, a teor do que preconiza o artigo 924, I do 

Diploma Processual Civil, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, 

tendo em vista o seu pagamento por parte do executado, DECLARANDO 

EXTINTO O PROCESSO EXECUTIVO em apreço, o que faço com esteio no 

art. 925 do CPC. 2- Sem custas 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000818-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO DA SILVA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT0015250S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS GOUVEIA RAMOS (REQUERIDO)

JEFFERSON MACEDO ESTRELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Após percuciente análise do autos, verifica-se que a parte autora foi 

devidamente intimada para emendar a inicial, consoante se depreende da 

decisão inserta no ID 11698033, contudo não a emendou corretamente. 3. 

Deste modo, se o autor é devidamente intimado por meio de patrono 

constituído para emendar a inicial e não sana os vícios, a petição inicial 

deve ser indeferida, consoante entendimento pacificado no âmbito dos 

Tribunais de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DESCUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA EMENDA NO PRAZO DE 10 

DIAS. EXTINÇÃO DO FEITO. - Se, intimado para emendar a exordial sob 

pena de indeferimento, o autor deixa de sanar as falhas, autoriza-se 

extinção do feito sem julgamento do mérito. Inteligência dos artigos 295, 

284 e 267,I do Código de Processo Civil. (TJ-MG 101450846773950011 MG 

1.0145.08.467739-5/001 (1), Relator: FERNANDO BOTELHO, Data de 

Julgamento: 17/12/2009, Data de Publicação: 05/03/2010). APELAÇÃO. 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a 

determinação de emenda à inicial ou apresentado o recurso cabível a 

tempo e modo, é de ser julgado extinto o feito, sem resolução de mérito, de 

acordo com o disposto nos artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos 

do Código de Processo Civil. (TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 

0246466-97.2011.8.04.0001, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, 

Data de Julgamento: 26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 30/08/2013). 4. Face às considerações aduzidas, uma vez 

que a inicial de ação não satisfez ao requisito de admissibilidade, 

consoante propugna o artigo 319 do CPC, INDEFIRO a inicial, o que faço 

com espeque no art. 330, IV, do CPC, declarando EXTINTO o processo 

sem julgamento do seu mérito, consoante os termos do art. 485, I, do 

Digesto Processual Civil. 5. Sem condenação em honorários advocatícios 

ou custas. 6. Publique-se, registre-se, intime-se 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000430-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MARCELO LUCAS DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZILENE DOS SANTOS GUIMARAES OAB - MG151347 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE BARRA DO GARCAS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. Após o trânsito em 

julgado arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000052-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

S. DIAS DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTENIO ADORNO FERNANDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

acurada leitura dos autos, verifica-se que foi ordenado que a parte autora 

aportasse aos autos comprovante de sua qualificação tributária 

atualizada, todavia não o fez, fazendo a juntada novamente dos 

documentos que já acompanhavam a exordial. 3. Com efeito, o documento 

juntado no processo ora em análise foi emitido ainda no ano de 2015, de 

tal sorte que não deve ser tido como atualizado, porquanto já se passaram 

aproximadamente 03 (três) anos da emissão do mesmo. 4. Deste modo, se 

o autor é devidamente intimado por meio de patrono constituído para 

emendar a inicial e não sana os vícios, a petição inicial deve ser 

indeferida, consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de 

Justiça: PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DESCUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA EMENDA NO PRAZO DE 10 

DIAS. EXTINÇÃO DO FEITO. - Se, intimado para emendar a exordial sob 

pena de indeferimento, o autor deixa de sanar as falhas, autoriza-se 

extinção do feito sem julgamento do mérito. Inteligência dos artigos 295, 

284 e 267,I do Código de Processo Civil. (TJ-MG 101450846773950011 MG 

1.0145.08.467739-5/001 (1), Relator: FERNANDO BOTELHO, Data de 

Julgamento: 17/12/2009, Data de Publicação: 05/03/2010). APELAÇÃO. 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a 

determinação de emenda à inicial ou apresentado o recurso cabível a 

tempo e modo, é de ser julgado extinto o feito, sem resolução de mérito, de 

acordo com o disposto nos artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos 

do Código de Processo Civil. (TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 

0246466-97.2011.8.04.0001, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, 

Data de Julgamento: 26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 30/08/2013). 5. Face às considerações aduzidas, uma vez 

que a inicial de ação não satisfez ao requisito de admissibilidade, 

consoante propugna o artigo 319 do CPC, INDEFIRO a inicial, o que faço 

com espeque no art. 330, IV, do CPC, declarando EXTINTO o processo 

sem julgamento do seu mérito, consoante os termos do art. 485, I, do 

Digesto Processual Civil. 6. Sem condenação em honorários advocatícios 

ou custas. 7. Publique-se, registre-se, intime-se 8. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000051-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

S. DIAS DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ANTONIO POLIZELI GALVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

acurada leitura dos autos, verifica-se que foi ordenado que a parte autora 

aportasse aos autos comprovante de sua qualificação tributária 

atualizada, todavia não o fez, fazendo a juntada novamente dos 

documentos que já acompanhavam a exordial. 3. Com efeito, o documento 

juntado no processo ora em análise foi emitido ainda no ano de 2015, de 

tal sorte que não deve ser tido como atualizado, porquanto já se passaram 

aproximadamente 03 (três) anos da emissão do mesmo. 4. Deste modo, se 

o autor é devidamente intimado por meio de patrono constituído para 

emendar a inicial e não sana os vícios, a petição inicial deve ser 

indeferida, consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de 

Justiça: PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DESCUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA EMENDA NO PRAZO DE 10 

DIAS. EXTINÇÃO DO FEITO. - Se, intimado para emendar a exordial sob 

pena de indeferimento, o autor deixa de sanar as falhas, autoriza-se 

extinção do feito sem julgamento do mérito. Inteligência dos artigos 295, 

284 e 267,I do Código de Processo Civil. (TJ-MG 101450846773950011 MG 

1.0145.08.467739-5/001 (1), Relator: FERNANDO BOTELHO, Data de 

Julgamento: 17/12/2009, Data de Publicação: 05/03/2010). APELAÇÃO. 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a 

determinação de emenda à inicial ou apresentado o recurso cabível a 

tempo e modo, é de ser julgado extinto o feito, sem resolução de mérito, de 

acordo com o disposto nos artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos 

do Código de Processo Civil. (TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 

0246466-97.2011.8.04.0001, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, 

Data de Julgamento: 26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 30/08/2013). 5. Face às considerações aduzidas, uma vez 

que a inicial de ação não satisfez ao requisito de admissibilidade, 

consoante propugna o artigo 319 do CPC, INDEFIRO a inicial, o que faço 

com espeque no art. 330, IV, do CPC, declarando EXTINTO o processo 

sem julgamento do seu mérito, consoante os termos do art. 485, I, do 

Digesto Processual Civil. 6. Sem condenação em honorários advocatícios 

ou custas. 7. Publique-se, registre-se, intime-se 8. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 26/2018/DF

JOSE EDUARDO MARIANO, Juiz de Direito Diretor do Fórum em 

substituição legal da Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

 CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 678/2017/PRES, de 11/12/2017, 

expedida pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado, estabelecendo os 

feriados e pontos facultativos do ano de 2018;

RESOLVE

I - SUSPENDER o expediente forense no âmbito desta Comarca, no dia 28 

e 29 de março próximo (quarta e quinta-feira), em virtude da semana de 

Paixão de Cristo, (ponto facultativo).

II - SUSPENDER os prazos processuais que vencem nessa data para o 

primeiro dia útil subsequente.

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça 

do Estado de Mato Grosso á Policia Militar, á delegacia de Policia Civil, ao 

Ministério Público e a OAB.

Cáceres, 27 de março de 2018.

 José Eduardo Mariano

Juiz de Direito Diretor do Fórum em substituição legal

Edital

EDITAL DE 003/2018-DF

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO MARIANO, JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE CÁCERES-ESTADO DE MATO GROSSO, EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES,

CONSIDERANDO a autorização de Abertura de Processo Seletivo para 

credenciamento de Conciliador do Juizado Especial Cível e Criminal da 

Comarca de Cáceres/MT, profer ida no processo CIA 

0006024-37.811.0006,

RESOLVE

1 – Tornar público a abertura do Processo Seletivo para credenciamento 

de Conciliador do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de 

Cáceres-MT.

2 – O processo seletivo e demais procedimentos serão redigidos de 

acordo com Edital nº 006/2011/PRES, disponível no DJe nº 8.571, em 

18/05/2011, bem como no mural do Fórum desta Comarca.

3 - As inscrições serão realizadas gratuitas recebidas, exclusivamente 

nesta Central de Administração do Fórum em Cáceres-MT, sito à Rua das 

Maravilhas, s/nº, Cavalhada, no horário das 12:00 às 18:00h, no período 

de 09 a 13 de abril de 2018.

4 – Serão aceitas inscrições de candidatos bacharel ou acadêmico de 

Direito, regularmente matriculado em Universidade ou Faculdade Pública ou 

Particular, com curso autorizado ou reconhecido pelo Ministério da 

Educação, a partir do 3º ano ou 5º Semestre, conforme previsto Item 3.1 

do Edital nº 006/2011/PRES.

5 - As provas serão realizadas na data estimada de 06 de maio de 2018, 

no período matutino, das 08:00 às 11:00hs, na Universidade do Estado de 

Mato Grosso, Campus de Cáceres, local a ser designado posteriormente.

Os interessados deverão verificar os demais regulamentos do processo 

seletivo no Edital nº 06/2011/PRES. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres-MT, 02 de abril de 2018. JOSÉ EDUARDO MARIANO. Juiz de 

Direito Diretor do Foro Em Substituição Legal 

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000447-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERYLSON ARAUJO MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIEN REYES PUERTAS OAB - SP0216022A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACILDA ARAUJO SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

REGINA MARIA HADDAD OAB - 003.345.678-07 (PROCURADOR)

HELMO ARAUJO MARQUES (LITISCONSORTES)

GISELE MARIA ARAUJO MARQUES (LITISCONSORTES)

WILLMA ARAUJO MARQUES (LITISCONSORTES)

PETRUS BATALHA LEITE ARAUJO MARQUES (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000447-14.2016.8.11.0006 AUTOR: ERYLSON ARAUJO MARQUES RÉU: 

ARACILDA ARAUJO SILVA Vistos etc. Intime-se o inventariante, via 

advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos 

autos a certidão negativa de débito fiscal expedida pela Fazendas 

Públicas Municipal e instrumento mandamental da procuradora do herdeiro 

Helmo Araujo Marques, sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, II 

ou art. 485, III, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, à conclusão para homologação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cáceres, 20 de março de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002948-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. N. (REQUERENTE)

M. A. P. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1002948-04.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO PEREIRA 

NEVES, NOELI SILVA NEVES Vistos etc. Trata-se de ação de divórcio 

consensual proposta por Marcos Antonio Pereira Neves e Noeli Silva 

Neves, ambos devidamente qualificados nos autos. Narram os 

requerentes, em síntese, que contraíram o matrimônio no dia 15 de outubro 

de 1997 no regime de comunhão universal de bens, sendo que estão 

separados de fato desde o início de 2017. Narram, ainda, que ante a 

impossibilidade de reconciliação entre as partes, requerem que seja 

homologada o presente acordo em todos os seus termos. Com a inicial, 

vieram os documentos pertinentes. O Ministério Público manifestou 

favorável ao pleito. É o relatório. Decido. Tendo em vista que os 

requerentes são maiores e capazes, não havendo nenhuma irregularidade 

ou vício processual a ser sanado preliminarmente, motivo pelo qual passo, 

de imediato, a decidir sobre o mérito. O artigo 226, § 6º, da Constituição da 

República, assim dispõe: Art. 226 (...) § 6º O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio. Outrossim, com o advento da emenda 

constitucional de n.º 66/2010, não é mais necessário se comprovar o 

lapso temporal de dois anos de separação de fato para que haja a 

dissolução do casamento pelo divórcio. Portanto, em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para tanto, 

HOMOLOGO o divórcio consensual requerido por Marcos Antonio Pereira 

Neves e Noeli Silva Neves, bem como o acordo entabulado nos autos. Por 

consequência, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve. Diante do exposto, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil. A requerente voltará a utilizar o 

nome de solteira, qual seja Noeli da Silva. Oficie-se o Cartório do 2º 

Serviço Notarial e Registral desta Comarca para as averbações 

necessárias. Sem custas. Transitado em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Cáceres, 06 de março de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002297-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO OAB - MT7061/O 

(ADVOGADO)

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1002297-06.2016.8.11.0006 REQUERENTE: PAULO SILAS CEBALHO 

REQUERIDO: ALESANGELA JAVANU GOMES Vistos etc. Certifique-se 

acerca da tempestividade da contestação apresentada nos autos. 

Devidamente certificado e em caso positivo, intime-se a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação à contestação, no prazo legal. 

Ademais, tendo em vista a informação de alteração de endereço da parte 

autora, intime-se a equipe técnica do juízo para realização de estudo 

psicossocial na residência do requerente no endereço indicado (ID 

11928788), no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-se. Cáceres, 09 de 

março de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000157-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. A. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. T. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000157-62.2017.8.11.0006 AUTOR: WENDER SANDRO AMORIM 

OLIVEIRA RÉU: SOLANGE TOLEDO BARBOSA Vistos etc. Considerando 

que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista ainda o 

parecer ministerial, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo realizado entre as partes. Por consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea "b", do Código de Processo Civil. Intimem-se. Sem custas. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se. Cáceres, 21 de março de 2018. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002970-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADALIA LOPEZ DE CONCEICAO (REQUERENTE)

CLEYDE LOPES CONCEIÇÃO GALVÃO (REQUERENTE)

SIMONE (REQUERENTE)

RENATA GONCALVES (REQUERENTE)

ANDERSON MARTINS HURTADO (REQUERENTE)

GLAUBER JOSE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

DAIANA LOPEZ CONCEICAO (REQUERENTE)

WANDERLEY LOPES CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN BRONZATTO ADORNO OAB - SP301385 (ADVOGADO)

MATHEUS FANTINI OAB - SP248899 (ADVOGADO)

RENATA GONCALVES OAB - PR60332 (ADVOGADO)

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANASTACIO DA CONCEICAO (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Numero do Processo: 

1002970-62.2017.8.11.0006 REQUERENTE: RENATA GONCALVES, 

ANDERSON MARTINS HURTADO, ADALIA LOPEZ DE CONCEICAO, 

CLEYDE LOPES CONCEIÇÃO GALVÃO, WANDERLEY LOPES CONCEICAO, 

DAIANA LOPEZ CONCEICAO, SIMONE, GLAUBER JOSE DO NASCIMENTO 

INVENTARIADO: JOSE ANASTACIO DA CONCEICAO Vistos etc. Intime-se 

a inventariante para se manifestar acerca da impugnação às primeiras 

declarações constante do Id. 10438424, bem como dos embargos de 

declaração, com pedido de efeitos infringentes, Id. 11721317, no prazo de 

10 (dez) dias. Concedo à inventariante o prazo de 10 (dez) dias para a 

apresentação de prestação de contas. Cumpra-se. Cáceres, 12 de março 

de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 170775 Nr: 6877-67.2014.811.0006

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GRACIANO DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para o requerido cumprir voluntariamente o 

julgado, apesar de intimado conforme se vê as fls. 85.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 201258 Nr: 4219-02.2016.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VENÍCIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE GUIMARÃES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para o requerido apresentar 

contestação, apesar de citado conforme se vê as fls. 42/43.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 93050 Nr: 8145-35.2009.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - 

OAB:11.135, FRANSERGIO DE SOUZA BARBEIRO - OAB:10.362-B, 

RONALDO MATEUS - OAB:10.835-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para inventariante manifestar seu 

interesse no prosseguimento no feito, apesar de intimado via DJE de n. 

10213 de 09.03.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 135018 Nr: 4055-13.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HWLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006, VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - OAB:13.142

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

os autos levando à expedição de documentos para que seja atendida a 

manifestação de fls. 52, expedindo Carta Precatória para Comarca de 

Cuiabá - MT, com a finalidade de proceder à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto como determiando as fls. 

218/219.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 46533 Nr: 248-49.1992.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARINO DE SOUZA, IVONE DE PAULA FRANCO 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO(TEREZA DA SILVA MONTEIRO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALVARES CAMPOS - 

OAB:1.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, via advogado constituído, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Devidamente certificado e nada sendo requerido, tornem os autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 197979 Nr: 2249-64.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o a Defensoria Pública para 

manifestar sobre a certidão de fls. 55.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 197979 Nr: 2249-64.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que decorreu " in albis" o prazo para requerente manifestar seu 

interesse no prosseguimento do feito, apesar de intimada conforme se vê 

as fls. 53/54.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 196275 Nr: 1246-74.2016.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FVFM, APFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para o requerido efetuar o pagamento da 

pensão alimenticia, apesar de intimado conforme se vê as fls. 58/59.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 194075 Nr: 10810-14.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJD, DJD, KKDJ, AJD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu " in albis" o prazo para requerente informar o atual 

endereço do requerido apesar de intimada conforme se vê as fls.48/49.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 194075 Nr: 10810-14.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJD, DJD, KKDJ, AJD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o a Defensoria Pública para 

manifestar sobre a certidão de fls. 50.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 186291 Nr: 5946-30.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 
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IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o a Defensoria Pública para 

manifestar sobre a certidão de fls. 46.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 186291 Nr: 5946-30.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu " in albis" o prazo para requerente informar o atual 

endereço do requerido apesar de intimada conforme se vê as fls. 44/45.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 190715 Nr: 8725-55.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAS, RGS, LRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o a Defensoria Pública para 

manifestar sobre a certidão de fls. 64.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 190715 Nr: 8725-55.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAS, RGS, LRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para requerente informar o atual 

endereço do requerido apesar de intimada conforme se vê as fls. 63.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 180761 Nr: 2705-48.2015.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I, GAGJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o ao NPJ -UNEMAT para 

manifestar sobre a certidão de fls. 98.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 180761 Nr: 2705-48.2015.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I, GAGJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a parte autora manifestar 

acerca da proposta apresentada peo requerido (fls. 85/94)apesar de 

intimada conforme certidão defls. 96/97.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 185648 Nr: 5595-57.2015.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: J, LRZDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o a Defensoria Pública para 

manifestar sobre a certidão de fls. 60.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 185648 Nr: 5595-57.2015.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: J, LRZDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para requerente manifestar seu 

interesse no prosseguimento do feito, apesar de intimada conforme se vê 

as fls. 58/59.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006455-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARTINS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Ato Ordinatório Nos Termos do art. 203 § 4º do CPC , impulsiono os autos, 

a fim de INTIMAR o advogado da parte autora para querendo apresentar 

impugnação a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes. Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006125-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAMYLLA ALVES CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Ato Ordinatório Nos Termos do art. 203 § 4º do CPC , impulsiono os autos, 

a fim de INTIMAR o advogado da parte autora para querendo apresentar 

impugnação a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007513-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Ato Ordinatório Nos termos do art. 203 § 4.º do CPC , INTIMO o advogado 
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da parte autora a se manifestar acerca da certidão negativa (Id: 

12065352) requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judicária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003421-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDELICE SILVA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203. § 4.º do CPC, INTIMO o 

advogado da parte autora a se manifestar a respeito da certidão negativa 

(Id: 11845466) requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes. Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000123-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ZARUR BERNARDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DESPACHO 1 - Uma vez que não se vê qualquer óbice ao cumprimento do 

mandado de busca e apreensão, mormente porque a parte autora 

promoveu o depósito da diligência pertinente (id. 5917051), CUMPRA-SE o 

mandado de busca e apreensão expedido no id. 5851596. 2 - INTIME-SE a 

senhora Oficial de Justiça para que preste esclarecimentos acerca do 

certificado no processo, sobretudo em atenção ao requerimento formulado 

pelo credor, consignando-se prazo de 15 (quinze) dias para tal mister. 3 - 

Em seguida, INTIME-SE o banco requerente para manifestação. 4 - Após, 

CONCLUSO. Cáceres/MT, 02 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108318 Nr: 9490-65.2011.811.0006

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELIA SENATORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathalia Bortholace Rodrigues 

Ruivo - OAB:256254, Rodrigo José Ruivo - OAB:213045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

108318 §!+t3¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9490-65.2011.811.0006

ESPÉCIE: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DELIA SENATORE

INTIMANDO(S): Requerente: Delia Senatore, Cpf: 02994220890, Rg: 3942 

SSP SP Filiação: Luiz Senatore e Noemia do Couto Senatore, data de 

nascimento: 27/11/1933, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, viuvo(a), 

aposentada, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada para efetuar o 

pagamento das custas (R$ 376,85) e taxa (R$ 129,19) processuais 

pendentes, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 28 de março de 2018.

Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40425 Nr: 5568-60.2004.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAQ DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

40425 §!%%:¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 5568-60.2004.811.0006

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

PARTE REQUERIDA: DIMAQ DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS LTDA

INTIMANDO(S): Executados(as): Dimaq Distribuidora de Máquinas Ltda, 

brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada para efetuar o 

pagamento das custas (R$ 473,37) e taxa (R$ 74,26) processuais 

pendentes, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 28 de março de 2018.

Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29653 Nr: 4616-18.2003.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NUNES DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

29653 §!#£V¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4616-18.2003.811.0006

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

PARTE REQUERIDA: CARLOS NUNES DE ASSIS

INTIMANDO(S): Executados(as): Carlos Nunes de Assis, Cpf: 

65161513187 Filiação: , brasileiro(a), Endereço: Rua Arco Iris S/n, Cidade: 

Cáceres-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada para efetuar o 

pagamento das custas (R$ 474,46) e taxa (R$ 74,43) processuais 

pendentes, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 28 de março de 2018.

Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13911 Nr: 3021-86.2000.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIX-ENGENHARIA CIVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS FERREIRA 

MENDES - OAB:6.557-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

13911 §!"H,¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3021-86.2000.811.0006

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

PARTE REQUERIDA: TRIX-ENGENHARIA CIVIL LTDA

INTIMANDO(S): Executados(as): Trix-engenharia Civil Ltda, brasileiro(a), 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para efetuar o 

pagamento das custas (R$ 474,46) e taxa (R$ 162,89) processuais 

pendentes, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 28 de março de 2018.

Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45893 Nr: 4262-22.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTILHO & FERNANDES LTDA, GILTON 

NATALY SILVA DE CASTILHO, LONILDO FERNANDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

45893 §!%[~¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4262-22.2005.811.0006

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A

PARTE REQUERIDA: CASTILHO & FERNANDES LTDA e GILTON NATALY 

SILVA DE CASTILHO e LONILDO FERNANDEZ

INTIMANDO(S): Executados(as): Castilho & Fernandes Ltda, CNPJ: 

06158974000184, brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar inerto e 

não sabido

Executados(as): Gilton Nataly Silva de Castilho, Cpf: 01765439108, Rg: 

4818398 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), empresário, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido

Executados(as): Lonildo Fernandez, Cpf: 59418877104 Filiação: , data de 

nascimento: 17/06/1976, brasileiro(a), solteiro(a), empresário, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas para efetuarem o 

pagamento das custas (R$ 915,19) e taxa (R$ 915,19) processuais 

pendentes, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 28 de março de 2018.

Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160702 Nr: 8516-57.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARY RAUBER PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Utzig - OAB:14838-E, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9.925B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9708-A

 Nos termos do art. 152, VI, do NCPC, impulsiono os autos para intimar a 

parte requerida a efetuar, no prazo de 05 dias, o pagamento das custas 

(R$ 376,85) e taxa (R$ 129,94) judiciais, sob pena de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7529 Nr: 404-27.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE KUROSSAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 Nos termos do art. 152, VI, do NCPC, impulsiono os autos para intimar a 

parte requerente a efetuar, no prazo de 05 dias, o pagamento das custas 

(R$ 376,85) e taxa (R$ 129,94) judiciais, sob pena de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25076 Nr: 1223-85.2003.811.0006

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A-REDE 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICÍNIO SAN DOMINGOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB: 13.431-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUERIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO - OAB:6514

 Nos termos do art. 152, VI, do NCPC, impulsiono os autos para intimar a 

parte requerente a efetuar, no prazo de 05 dias, o pagamento das custas 

(R$ 376,85) e taxa (R$ 129,94) judiciais, sob pena de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142084 Nr: 11863-69.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO HENRIQUE MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI, do NCPC, impulsiono os autos para intimar a 

parte requerente a efetuar, no prazo de 05 dias, o pagamento das custas 

(R$ 376,85) e taxa (R$ 129,94) judiciais, sob pena de protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140342 Nr: 9978-20.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 
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JUNIOR - OAB:14325 MT, SOLANGE SVERSUTH - OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT

 Nos termos do art. 152, VI, do NCPC, impulsiono os autos para intimar a 

parte requerida a efetuar, no prazo de 05 dias, o pagamento de 50% das 

custas (R$ 188,43) e taxa (R$ 75,00) judiciais, sob pena de protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4386 Nr: 911-22.1997.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORRÊA & BATISTA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAMERINDUS LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT

 Nos termos do art. 152, VI, do NCPC, impulsiono os autos para intimar a 

parte requerida a efetuar, no prazo de 05 dias, o pagamento das custas 

judiciais (R$ 680,52), sob pena de protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98905 Nr: 3990-52.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIBE ARANGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT

 Nos termos do art. 152, VI, do NCPC, impulsiono os autos para intimar a 

parte requerida a efetuar, no rpazo de 05 dias, o pagamento das custas 

(R$ 376,85) e taxa (R$ 129,94) judiciais, sob pena de protesto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 20932 Nr: 1855-48.2002.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER SAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV DESCALVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985 - OAB/MT

 Autos n. 1855-48.2002.811.0006 (Código:20932)

SENTENÇA

Trata-se de ação de ação de reparação por danos morais ajuizada por 

WALTER SAES em face de TV DESCALVADOS LTDA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Realizados alguns atos processuais, foi noticiada a composição 

extrajudicial acerca do objeto desta demanda entre a parte autora e a TV 

Descalvados LTDA, requerendo as partes a homologação do acordo, bem 

como a extinção do processo com relação à aludida demandada (fl. 841).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fl. 841), denota-se que 

a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, como 

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

Juízo.

 1 - Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

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

e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 

487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

2 - Por outro lado, tendo em vista o pedido de levantamento de alvará feito 

pela parte exequente, às fls. 842/843, com fundamento no princípio da não 

surpresa, expressamente extraído dos artigos 9º e 10º do Código de 

Processo Civil, bem como com supedâneo na garantia do devido processo 

legal, visando conferir o efetivo contraditório, INTIME-SE a parte executada 

para que no prazo de 10 (dez) dias se manifeste a respeito do pedido, não 

foi mencionado no acordo firmado entre as partes o valor constrito à fl. 

815.

Cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios dos respectivos 

patronos.

3– Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 27 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102207 Nr: 7303-21.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEZOITO 18 FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERMÍNIO OTTATI DE MENEZES - 

OAB:57.104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13164-B, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - 

OAB:12101/MT, ROSEMARY TEIXEIRA LISBOA - OAB:120859/RJ

 Código: 102207

DESPACHO

1 – DEFERE-SE parcialmente o pedido do exequente de fls. 200, para que 

a secretaria desta vara expeça a Certidão de Crédito.

 2 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o 

pagamento das custas e taxas judiciárias pertinentes para a expedição do 

documento.

3 – Sendo expedida a Certidão de Crédito, INTIME-SE o exequente para 

retirar o documento no prazo de 10 (dez) dias.

4 – Após o prazo supra, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 92007 Nr: 7133-83.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVO VIGNARDI, IVO EDUARDO 

AMARAL VIGNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIZ PEREIRA COSTA - 

OAB:1743-A

 Código n. 92007

DECISÃO

1 – INTIME-SE a parte exequente para esclareça a este Juízo, sobre qual 

imóvel requer a penhora, visto, que no pedido de fls. 142/149, faz alusão a 

diversos imóveis cujas matrículas encontram-se ás fls. 85/86, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

2 – Com a indicação do imóvel, DEFERE-SE a penhora e a avaliação do 

bem descriminado.

Para tanto, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, devendo o 

Oficial de Justiça se atentar para o disposto no art. 838 do Código de 

Processo Civil.

3 – Sendo realizados os atos mencionados INTIME-SE o executado na 

pessoa do seu advogado (art. 841, §1º do CPC), ou pessoalmente (art. 

841, §2º) para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste sobre a 

constrição patrimonial (art. 841 do CPC) e a avaliação (art. 872, §2º do 

CPC).

 4 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 96 de 1053



de direito, devendo indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser 

penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 

e 879 do CPC.

Saliente-se que é entendimento deste Juízo o fato de que a alienação de 

bens seja realizada observando-se ordem preferencial, isto é, deve o 

exequente manifestar o interesse na adjudicação, caso não opte por esta 

modalidade, deverá utilizar-se inicialmente da venda por iniciativa 

particular, sendo que, somente na sua frustração, revelar-se-á cabível a 

expropriação judicial da coisa.

 5 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 6 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 143945 Nr: 1873-20.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVO VIGNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIZ PEREIRA COSTA - 

OAB:1743-A

 Código n. 143945

DESPACHO

1 – INTIME-SE a parte exequente para esclareça a este Juízo, sobre qual 

imóvel requer a penhora, visto que no pedido de fls. 226/227, faz alusão a 

diversos imóveis cujas matrículas encontram-se ás fls. 69/79 

(anteriormente 75/85), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito.

2 – Com a indicação do imóvel, DEFERE-SE a penhora e a avaliação do 

bem descriminado.

Para tanto, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, devendo o 

Oficial de Justiça se atentar para o disposto no art. 838 do Código de 

Processo Civil.

3 – Sendo realizados os atos mencionados INTIME-SE o executado na 

pessoa do seu advogado (art. 841, §1º do CPC), ou pessoalmente (art. 

841, §2º) para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste sobre a 

constrição patrimonial (art. 841 do CPC) e a avaliação (art. 872, §2º do 

CPC).

 4 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender 

de direito, devendo indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser 

penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 

e 879 do CPC.

Saliente-se que é entendimento deste Juízo o fato de que a alienação de 

bens seja realizada observando-se ordem preferencial, isto é, deve o 

exequente manifestar o interesse na adjudicação, caso não opte por esta 

modalidade, deverá utilizar-se inicialmente da venda por iniciativa 

particular, sendo que, somente na sua frustração, revelar-se-á cabível a 

expropriação judicial da coisa.

 5 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 6 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198160 Nr: 2363-03.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONY ROGER LEMOS VILLAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Autos n. 2363-03.2016.811.0006 (Código 198160)

SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial (fl. 174).

 Devidamente intimada para pagamento, a executada efetuou o depósito 

integral da quantia pleiteada, consoante se infere da petição apresentada 

à fl. 145 e comprovante de fls. 179/180.

Realizados alguns atos processuais, a parte exequente manifestou-se 

nos autos postulando a liberação dos valores mediante alvará em 

19.02.2018 sem formular outros requerimentos. Contudo, em que pese a 

petição com o comprovante de pagamento ter sido juntada posteriormente, 

foi protocolada pela parte exequente em 02.02.2018, conforme fls. 

177/180.

Verifica-se, pois, que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em vista o 

pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Diante disso, EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia depositada 

em favor da parte autora, observando-se os dados informados. Tendo em 

vista os poderes especiais outorgados no instrumento de 

substabelecimento encartado à fl. 14 e com fulcro no artigo 105 do CPC 

c/c item 2.13.3 da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido e por conseguinte, 

autoriza a expedição de alvará em nome da parte autora ou do causídico.

Todavia, INDEFERE o pedido de fl. 174 no que concerne à expedição de 

alvará em nome da genitora do patrono por ser pessoa estranha à 

presente lide.

INTIME-SE a parte autora pessoalmente ou por qualquer meio de 

comunicação capaz de garantir-lhe ciência da liberação na forma do item 

2.13.3.3 da CNGC .

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197736 Nr: 2121-44.2016.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO CRISTO BRANQUINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Autos n. 2121-44.2016.811.0006 (Código 197736)

SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial (fl. 159).

 Devidamente intimada para pagamento, a executada efetuou o depósito 

integral da quantia pleiteada, consoante se infere da petição apresentada 

às fl. 161/162 e comprovante de fl. 163.

Realizados alguns atos processuais, a parte exequente manifestou-se 

nos autos postulando a liberação dos valores mediante alvará em 

19.02.2018 sem formular outros requerimentos. Contudo, em que pese a 

petição com o comprovante de pagamento ter sido juntada posteriormente 

o protocolo às fls. 177/180 pela parte exequente ocorreu em 02.02.2018.

Verifica-se, pois, que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em vista o 

pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Diante disso, EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia depositada 

em favor da parte autora, observando-se os dados informados. Tendo em 

vista os poderes especiais outorgados no instrumento de 

substabelecimento encartado à fl. 14 e com fulcro no artigo 105 do CPC 

c/c item 2.13.3 da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido e por conseguinte, 

autoriza a expedição de alvará em nome da parte autora ou do causídico.

Todavia, INDEFERE o pedido de fl. 159 no que concerne à expedição de 

alvará em nome da genitora do patrono por ser pessoa estranha à 

presente lide.
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INTIME-SE a parte autora pessoalmente ou por qualquer meio de 

comunicação capaz de garantir-lhe ciência da liberação na forma do item 

2.13.3.3 da CNGC .

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 17239 Nr: 2003-93.2001.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁDIO DIFUSORA DE CÁCERES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - 

OAB:11.468 OAB/MT

 1 – Ante o exposto, este Juízo RECEBE a impugnação oposta pela parte 

devedora sem efeito suspensivo, com supedâneo no art. 919, §1º do CPC. 

2 - Este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de sentença 

formulada pelo devedor às fls. 1.105/1.115. 3 – HOMOLOGAM-SE os 

cálculos do credor às fls. 1.058/1.073. 4 – No mais, com fundamento no 

princípio da causalidade, em sintonia com a Súmula 517 do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, bem como os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, CONDENA-SE o executado ao pagamento de 

honorários advocatícios, correspondente a 10 % (dez por cento) do valor 

atualizado do débito, nos termos dos artigos 85, §3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. 5 – Em seguida, INTIME-SE o exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, colacione planilha atualizada do débito com a inclusão 

de honorários sucumbenciais fixados nesta fase processual na forma do 

item “4”. 6 - Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação da 

parte executada, voltem os autos conclusos.7 – CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 

27 de março de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001661-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MILTON DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Tendo em vista os poderes especiais 

outorgados no instrumento de procuração encartado no id. 2380150 e com 

fulcro no artigo 105 do CPC c/c o art. 450, § 3º, da CNGC, este Juízo 

DEFERE o pedido de id. 12462473 e, por conseguinte, autoriza a 

expedição do alvará em nome do causídico. 2 – INTIME-SE a parte autora 

pessoalmente ou por qualquer meio de comunicação capaz de garantir-lhe 

ciência da liberação, na forma art. 450, § 3º, da CNGC[1]. 3 – Após, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo. 4 – 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 02 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] § 3º O juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003557-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY LANA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 

LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA EGUES DE MACEDO OAB - MT0012657A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA IMPLEMENTAR O CUMPRIMENTO 

DA SENTENÇA APRESENTAR DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DA DÍVIDA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, realize a 

implementação do cumprimento da sentença exarada (ID 11393297), 

apresentando o demonstrativo atualizado da dívida. Cáceres/MT, 28 de 

março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005525-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO PEREIRA NEVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO PARA MANIFESTAR - PARTE 

AUTORA Certifico que diante do teor das manifestações retro juntada aos 

autos na mesma data (ID 12465780 e ID 12465781) verifica-se in casu 

existir uma contradição quanto ao requerimento de desistência da actio (ID 

12465780) ou prosseguimento da demanda (ID 12465781). Com efeito 

impulsiono os autos com o fito de que a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, no prazo de 15 dias, informe indubitavelmente o que deseja 

pleitear no bojo do feito em tela. Cáceres/MT, 29 de março de 2018 Felipe 

N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000356-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO VICTOR ORTEGA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento integral da 

diligência do Oficial de Justiça, apurada no valor total de R$ 70,00 reais, 

visando o cumprimento do Mandado de Citação/Busca e Apreensão (dois 

atos diligenciais) a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar 

o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 29 de março de 2018 Felipe 

N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000171-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONINA CANCADO SOARES (EXECUTADO)

MARCELO MIRANDA SOARES (EXECUTADO)
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AGROPECUARIA LOPES CANCADO S/A (EXECUTADO)

AGROPECUARIA ESTANCIA MARIITA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO PUCCINI MEDEIROS OAB - MS6736 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTES INTEGRANTES DA LIDE MANIFESTAR 

NOS AUTOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no 

prazo de 15 dias, manifeste com relação ao teor dos documentos juntados 

ao feito (ID 12019643 - Contrato de Arrendamento), pleiteando o que 

entender de direito, conforme determinado por este r. Juízo alhures (ID 

11046523 - d) independente da disposição acima, em caso de 

apresentação do contrato pelo terceiro intimado (Armando Martins de 

Oliveira) deverão as partes serem intimadas para manifestação a seu 

respeito, no prazo de 15 dias). Cáceres/MT,29 de março de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006082-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DAS DORES DA SILVA KOVALSKI (AUTOR)

ODENIR DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

CICERA DE FATIMA GOMES DA SILVA (AUTOR)

CELINA DO MENINO JESUS DA SILVA (AUTOR)

ODENIRA NUPRAPERTI DO SOCORRO DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J E RIBEIRO DO AMARAL - ME (RÉU)

SERGIO LUIS DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES OAB - RO2433 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva (ID 11937588). Por corolário impulsiono os autos 

com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste 

ao feito a impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 29 de março de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000612-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREUSA FARIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA E PEÇA 

DEFENSIVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR Certifico 

que a parte requerida apesar de citada/intimada deixou transcorrer o 

prazo legal para pagar a dívida e apresentar manifestação defensiva. Com 

efeito impulsiono os autos, com o intuito de que a parte autora, na pessoa 

de seu Advogado promova o andamento do feito, pleiteando o que 

entender de direito. Cáceres/MT, 29 de março de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003331-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DO DESPACHO E MANIFESTAR Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para 

ciência acerca do despacho retro exarado (ID 11392999), bem como, com 

o fito de que, no prazo de 15 dias, manifeste no feito, pleiteando o que 

entender de direito. Cáceres/MT, 29 de março de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001414-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONI REGINA DA SILVA & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR CONTRARRAZÕES Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo legal, apresente Contrarrazões à Apelação 

interposta. Cáceres/MT, 30 de março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001925-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTES INTEGRANTES DA LIDE APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes 

da lide, na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que, no 

prazo legal, apresentem Contrarrazões às Apelações interpostas 

respectivamente. Cáceres/MT, 30 de março de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000053-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT0008996A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FRANCISCO DE PAULA PEREIRA FORTES NETO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE REQUERIDA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na pessoa do seu 

Advogado/Representante Legal, com a finalidade de que compareça com 

seu cliente/representado na Audiência designada para o dia 18 de abril de 

2018 às 16h00min, que será realizada na sala de audiências da 3ª Vara 

Cível da Comarca de Cáceres/MT. Cáceres/MT, 30 de março de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002422-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DIAS - POSTO - EPP (RÉU)

PAULO SERGIO DIAS (RÉU)

ADILMA APARECIDA BAPTISTA BISPO DIAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR INTERESSE NA 

EXECUÇÃO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste se 

possui interesse na execução, conforme apontado na sentença exarada 

(ID 11588710). Cáceres/MT, 30 de março de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006122-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA LEITE CENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva (ID 12129908). Por corolário impulsiono os autos 

com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste 

ao feito a impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 30 de março de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000127-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVA VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito 

de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito a 

impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 30 de março de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000020-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME (RÉU)

SOLANGE CARDOSO (RÉU)

ANILTON JUNIOR POMPERMAYER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE REQUERIDA MANIFESTAR NOS AUTOS 

Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte requerida, na pessoa 

de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifeste com 

relação ao teor dos documentos retro juntados ao feito pela parte autora, 

pleiteando o que entender de direito, conforme teor do despacho exarado 

(ID 11674843 - Após a apresentação do documento, intime-se a parte 

requerida para que diante dos documentos apresentados, manifeste-se 

em 15 dias). Cáceres/MT, 30 de março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000631-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SATOSHI DE FREITAS NAKAMURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 6 de 

julho de 2018 das 8h às 12h, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 30 de março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000635-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. A. (AUTOR)

ROSELY ROSA DA SILVA AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 6 de 

julho de 2018 das 8h às 12h, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 30 de março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005506-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUITENALDO SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO BARBOSA DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão positiva do Oficial de Justiça, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 30 

de março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003815-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO BORGES DA SILVA OAB - PR58647 (ADVOGADO)
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PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON RAMSES YUCATAN OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA IMPLEMENTAR O CUMPRIMENTO 

DA SENTENÇA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa 

de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, realize a 

implementação do cumprimento da sentença exarada (ID 11542845). 

Cáceres/MT, 31 de março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005225-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE DE LIMA CARVALHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Aguardando prazo para purgação da mora e/ou apresentação 

defensiva pela parte requerida citada.

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1007558-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCIANO BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR NOS AUTOS Impulsiono os autos com 

a finalidade intimar a parte credora, na pessoa de seu Advogado, com o 

fito de que, no prazo de 5 dias, manifeste com relação ao teor dos 

documentos juntados ao feito pela parte requerida, pleiteando o que 

entender de direito. Cáceres/MT, 31 de março de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005635-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSE LOPES DA SILVA JUNIOR - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA IMPLEMENTAR O CUMPRIMENTO 

DA SENTENÇA APRESENTAR DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DA DÍVIDA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, realize a 

implementação do cumprimento da sentença exarada (ID 11832908), 

apresentando o demonstrativo atualizado da dívida. Cáceres/MT, 31 de 

março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005140-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX JOSE SOARES MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Aguardando prazo da parte para contrarrazoar apelação 

interposta.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001759-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MIRON TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CAVALCANTI FREIRE (RÉU)

ESPÓLIO DE NADIA PINTO DE ARRUDA FREIRE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERTOLDO CAVALCANTI FREIRE SOBRINHO OAB - 105.176.771-72 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Aguardando prazo para apresentação de defesa - confinante 

Victor Matheus Brito do Amaral.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000432-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ESPINOSA ORTEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR ESPINOSA ORTEGA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Aguardando respostas dos Ofícios retro expedidos; 

cumprimento da missiva expedida (liminar/citação e intimação) e realização 

da audiência de conciliação agendada - 10 de maio de 2018 às 8h30min - 

Cejusc.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001477-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALMA ELIAS EID SERIGATO OAB - PR30998 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM LOPES ESTEVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO EFETUAR O PREPARO DA MISSIVA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo de 15 dias, realize o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida à comarca de Londrina/PR, com a finalidade de 

proceder à citação/penhora, avaliação e demais atos em face da parte 

executada Sr. Joaquim Lopes Esteves. Cáceres/MT, 31 de março de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007738-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CICLO CAIRU LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DE JESUS SILVA OAB - RO0002518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR CUIABANO DA SILVA 93190859191 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA CUMPRIR 

CARTA PRECATÓRIA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

35,00 reais, visando o cumprimento da missiva remetida a este Juízo. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 

31 de março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002613-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZEFERINO DE JESUS MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO DECORREU O PRAZO PARA PAGAMENTO DA 

DÍVIDA IMPULSIONAMENTO - PARTE AUTORA MANIFESTAR Certifico que 

a parte devedora apesar de devidamente intimada, na pessoa do seu 

Advogado, deixou transcorrer o prazo legal para efetuar o pagamento da 

dívida. Com efeito impulsiono os autos, para intimar a parte credora, na 

pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

promova o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 31 de março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001451-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ARTIAGA TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE 

CACERES-MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Aguardando Resposta de Ofícios, após parte autora e MP 

manifestar.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001511-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PETER WILHELMS (AUTOR)

RAUMAXCIENE PARENTE DE LIMA WILHELMS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

OSMAR SCHNEIDER OAB - MT2152/B (ADVOGADO)

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (RÉU)

LUANA APARECIDA ORTEGA PIOVESAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO COMPARECER NO CARTÓRIO RETIRAR 

DOCUMENTO Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

compareça nesta escrivania , para proceder à retirada da documentação 

expedida no presente feito (Ofício n. 64/2018) e encaminhar ao Cartório de 

Registro de Imóveis - RGI local, para adoção das providências notariais 

determinadas por este r. Juízo (ID 11040693), atentando-se o requerido 

que ficou deliberado na decisão retro que este arcará com a despesa 

cartorária. Cáceres/MT, 2 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001395-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DIEGO OLIVEIRA DE MORAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Para ciência acerca do Ofício n. 65/2018 - Serasajud retro 

expedido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000023-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

sem polo passivo (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA ODIRMA PINHEIRO LEITE (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando prazo de 6 meses de acompanhamento 

(até setembro de 2018), conforme termo da sentença retro exarada, após 

vista ao MP e posteriormente concluso para análise deste r. Juízo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005529-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO BATISTA DA SILVA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO MAGALHAES OAB - MT3237/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ODAIR DA SILVA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, apurada no valor de R$ 210,00 reais, conforme teor da 

certidão retro do meirinho (ID 10268840), onde consta que a diligência fora 

devidamente cumprida, faltando apenas o pagamento pelo autor dos 

valores informados pelo Oficial de Justiça, já que não foi providenciado os 

meios de locomoção do meirinho, como outrora informado (ID 9853784). 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 

2 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007751-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (AUTOR)

MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME (RÉU)

ALONSO MARCOS MOREIRA (RÉU)

PAULO FERNANDO POLIZELLI (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa da sua 

Advogada, com a finalidade de que compareça com suas clientes na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 11 de junho de 2018 às 

14h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na 

sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 2 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004745-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELOIZO MOTTA RAMOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO Impulsiono os 

autos para intimar a Parte Autora, na pessoa de seu Advogado, com o fito 

de que, no prazo de 15 dias, manifeste acerca da certidão do Srº. Oficial 

de Justiça (ID 12107129), promovendo o andamento do feito, pleiteando o 

que entender de direito. Cáceres/MT, 02 de abril de 2018. SOLANGE 

BISCARO MARQUES Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005360-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GARCIA OURIVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO)

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva (ID 12497047). Por corolário impulsiono os autos 

com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste 

ao feito a impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 2 de abril de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004092-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO Impulsiono os 

autos para intimar a Parte Autora, na pessoa de seu Advogado, com o fito 

de que, no prazo de 15 dias, manifeste acerca da certidão do Srº. Oficial 

de Justiça, promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender 

de direito. Cáceres-MT, 02 de abril de 2018. SOLANGE BISCARO 

MARQUES Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003835-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. A. ORTEGA - ME (EXECUTADO)

PAULINE DA GUIA ORTEGA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA PENHORA - BACENJUD PROMOVER O 

ANDAMENTO DO FEITO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste nos autos, acerca da penhora via Bacenjud retro realizada (ID 

11422451 e ss.), promovendo o andamento do feito, pleiteando o que 

entender de direito. Cáceres/MT, 2 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001268-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R O ALVES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE GONCALVES DE ABREU (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 2 de 

abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176898 Nr: 401-76.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TAVARES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, AMANDA CAROLINA SOUZA SILVA - OAB:19218/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, não foi possivel proceder a 

juntada da petição de Acordo protocolado em: 02/02/2018 às 15:36:23 

pelo PEA sob nº 229735, tendo em vista o informação que consta no 

sistema PEA de que a mesma esta " INCONSISTENTE". Razão pela qual, 

INTIMO a parte autora para manifestar em 05 (cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180691 Nr: 2666-51.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUCACERES MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, HAROLDO MONTEIRO LEITE, CLEONICE BUCK LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados para tomarem 

conhecimento que o 1ºLEILÃO ELETRÔNICO foi agendado o dia 

06/04/2018 às 10hs e 2º LEILÃO às 13hs.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149473 Nr: 8132-31.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PÉRCIO DE CARVALHO, MARIA IZABEL 

SANTANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença transitou em julgado sem interposição de 

recurso.
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Escrivã(o)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 188857 Nr: 7523-43.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OTACILIO FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença transitou em julgado sem interposição de 

recurso.

Escrivã(o)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192459 Nr: 9850-58.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURENITA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96864/MG

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da PERÍCIA agendada para o dia 13/04/2018 às 14hs, a fim 

de possibilitar a colheita do Matérial Gráfico à realizar-se na Terceira Vara 

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65615 Nr: 3127-04.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO-POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMANILA RAUBER PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA VOLPE GIL - 

OAB:11281, LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - 

OAB:10610-B, LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - OAB:7684-OAB-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que 

os autos foram desarquivados e encontra-se disponível para carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72770 Nr: 10191-65.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONATO PEDROSO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAIKON CARLOS 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 10191-65.2007.811.0006, 

Protocolo 72770, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71759 Nr: 9148-93.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DO CARMO RIBEIRO DA SILVA, CIRO 

CAMPOS DA SILVA, RONEIDE MARIA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT, LUIZ CARLOS DAMASIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, HENRIQUE ROMANENGHI - OAB:207836

 Nos termos do art. 152, VI, do NCPC, impulsiono os autos para intimar a 

parte requerida a efetuar o pagamento de 50% das custas (R$ 636,74) e 

taxa (R$ 636,74) judiciais, sob pena de protesto.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 15841 Nr: 1293-73.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA SORTICA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MARQUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 

7.485, ÉLITON APARECIDO SOUZA DE OLIVEIRA - OAB:8720 OAB/MS, 

GUSTAVO PEIXOTO MACHADO - OAB:7919 OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para as 

partes manifestarem acerca do LAUDO PERICIAL, tendo em vista que 

foram devidamente intimados via DJE nº 10203, de 22/02/2018 e publicado 

no dia 23/02/2018. Razão pela qual, encaminho os autos à conclusão para 

deliberações.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193259 Nr: 10320-89.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA FREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da sentença a seguir transcrita..."...vistos, etc.

 Como a parte credora informou a sua concordância (fl. 105) com o valor 

depositado pelo Requerido para fins de quitação da dívida (fls. 102/104), 

verifico que a obrigação restou satisfeita.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, ante o cumprimento integral da 

obrigação, nos termos do art. 526, §3º Código de Processo Civil.

Segue, em anexo, alvará de liberação do valor na conta indicada à fl.105.

Apure-se as custas não pagas a intime-se o devedor para pagamento em 

15 dias.

Decorrido o prazo e não havendo pagamento anote-se e proceda com as 

comunicações necessárias e após arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 115378 Nr: 9555-26.2012.811.0006

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E 

TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE A. B. DO NASCIMENTO 

- OAB:16.962/E, CIBELI SIMÕES SANTOS - OAB:11.468 MT, OTAVIO 

FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, JULIO CESAR PREZA DE ARRUDA - OAB:10547/O, 

KELCIO JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, em consulta ao sistema 

constatei que o Despacho de 02/03/2018 não foi publicado. Razão pela 

qual, INTIMO a parte IMPUGNADA .... Vistos etc.

 Intime-se a Impugnada para manifestar sobre os embargos de declaração, 

no prazo de cinco dias, na forma do que dispõe o art. 1.023, §2° do Código 
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de Processo Civil.

Citação

Citação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005970-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACONIAS RODRIGUES DE LOURDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO CUMPRIMENTO DE LIMINAR 

DEFERIDA (LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA) EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. 

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL: Dr. Ramon Fagundes Botelho 

DADOS DO PROCESSO: Processo: 1005970-70.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 72.059,69; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: LIQUIDAÇÃO POR 

ARTIGOS Parte Autora: JACONIAS RODRIGUES DE LOURDES Parte Ré: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A PESSOA A SER CITADA E INTIMADA (PARTE 

REQUERIDA): Nome: YMPACTUS COMERCIAL S/A Endereço: AVENIDA 

NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, N. 451, ED. PETRO TOWER, 

CONJUNTO 2001, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA/ES - CEP: 29050-335. 

Cáceres/MT, 2 de abril de 2018 Senhor: Representante Legal da parte 

requerida "YMPACTUS COMERCIAL S/A", Por determinação do MM. Juiz de 

Direito da comarca de Cáceres/MT – 3ª Vara Cível procedo à: 1) - Citação 

de Vossa Senhoria, na pessoa de seu representante legal, na qualidade 

de parte requerida, nos termos do processo abaixo identificado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito e da petição inicial, cuja cópia 

segue anexa como parte integrante desta carta, para responder, no prazo 

de 15 dias, caso queira, a ação; 2) - Intimação de Vossa Senhoria, para 

ciência e cumprimento da decisão liminar deferida por este r. Juízo, abaixo 

transcrita . - DECISÃO: "(...) É como decido! Ante o exposto, são as 

seguintes deliberações iniciais: a) Cite-se o réu a fim de que tomando 

conhecimento da existência da ação, oferte a sua contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. b) concomitante, intime o 

réu do inteiro teor da presente decisão, a fim de que ciente da inversão do 

ônus da prova, apresente no processo – dentro do mesmo prazo da 

contestação – todas as informações/dados/arquivos relativos as 

tratativas celebradas com o autor, mormente aquelas representadas pelos 

ids. 10075617 – pág. 1/10. Saliento que as informações à serem 

apresentadas (caso existam) deverão sobretudo esclarecer os seguintes 

pontos: a) as datas de ingresso na rede e a que título (partner, divulgador 

AdFamily, divulgador AdCentral); b) as datas e valores pagos e recebidos 

enquanto existente o vínculo entre as partes, declinando, inclusive, a que 

título os referidos valores foram pagos e recebidos, juntando, para tanto 

os extratos comprobatórios; c) quantas contas VOIP 99 Telexfree foram 

ativadas e quantas serão restituídas aos devedores; O descumprimento 

da determinação acima ou a falta de justificação quanto a impossibilidade 

de fazê-lo implicará nas consequências jurídicas descritas no art. 400 do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo da 

contestação: - em sendo apresentada, intime-se o autor para a 

impugnação na forma do art. 350/351, ambos do Código de Processo Civil; 

- Não sendo apresentada, retornem os autos conclusos. Cáceres/MT., 23 

de Janeiro de 2018". - ADVERTÊNCIAS: 1. O prazo para responder é de 

15 dias, contados da juntada do aviso de recebimento aos autos do 

processo. Esse prazo será contado em dobro, caso trate-se de 

litisconsortes com procuradores distintos (art. 191 do CPC), ou de réu(s) 

patrocinado(s) pela Defensoria Pública, e contado também em dobro, caso 

o requerido seja a Fazenda Pública ou o Ministério Público (art. 188 do 

CPC). 2. Caso não seja contestada a ação, presumir-se-ão como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial, sendo 

decretada a revelia. (art. 344, do CPC). Atenciosamente, Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007751-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (AUTOR)

MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME (RÉU)

ALONSO MARCOS MOREIRA (RÉU)

PAULO FERNANDO POLIZELLI (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA AGENDADA - 

11/6/2018 - 14H (AÇÃO DE INDENIZATÓRIA) EXPEDIDO POR ORDEM DO 

MM. JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL: Dr. Ramon Fagundes 

Botelho DADOS DO PROCESSO: Processo: 1007751-30.2017.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 1.962.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. Parte Autora: ADRIANA MORAIS DE 

CAMPOS, MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES Parte Ré: PAULO F 

POLIZELLI TRANSPORTES - ME, PAULO FERNANDO POLIZELLI, ALONSO 

MARCOS MOREIRA, BRADESCO SEGUROS S/A. PESSOA A SER CITADA 

E INTIMADA (PARTE REQUERIDA): Nome: BRADESCO SEGUROS S/A 

Endereço: AV. ALPHAVILLE, N. 779, EMPRESARIAL 18 DO FORTE, 

BARUERI - SP - CEP: 06472-900 Cáceres/MT, 2 de abril de 2018 Senhor: 

Representante Legal do "BRADESCO SEGUROS S/A", Por determinação 

do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT 

procedo à: 1) - Citação de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerida, nos termos do processo abaixo identificado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito e da petição inicial, cuja cópia 

segue anexa como parte integrante desta carta, para no prazo legal e em 

conformidade com a decisão a abaixo transcrita responder a ação; 2) - 

Intimação de Vossa Senhoria, com o intuito de que compareça de 

preferência acompanhado de Advogado ou Defensor Público na Audiência 

de Conciliação designada para o dia 11 de junho de 2018 às 14h00min, 

que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc, 

na sala n. 2, situada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT. 

DESPACHO/DECISÃO: “RECEBO A INICIAL acolhendo as ponderações 

contidas na última manifestação (id. 11793081) ficando consolidado e 

delimitado o polo ativo da demanda apenas e tão somente por ADRIANA 

MORAES DE CAMPOS e MARIA NEUZA RAIMUNDO GONÇALVES, sendo 

certo que a pretensão deduzida na inicial tem por escopo exclusivo a 

órbita jurídica de ambas as requerentes. No tocante ao pedido de tutela de 

urgência considerando que o legislador infraconstitucional buscou através 

do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) privilegiar a chamada 

autocomposição, primando pela solução pacífica dos conflitos sendo 

norma fundamental do processo civil o estímulo à conciliação/mediação 

(art. 3°, §3° do CPC), antes de apreciar o requerimento de tutela de 

urgência, hei por bem aguardar a audiência a ser designada para tal fim 

conforme o procedimento. Em suma, postergo a análise do pedido de tutela 

de urgência para o momento posterior à audiência de autocomposição. 

Portanto, deverá o cartório impulsionar o processo nos seguintes termos: 

Citem-se e intimem-se os(a) Requeridos(a) para comparecerem à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. Nos termos do artigo 334 do NCPC, a audiência deverá ser 

agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição;II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).;Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. Conste ainda no mandado que o prazo 

para contestar a ação fluirá a partir da decisão que apreciar o 
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requerimento de tutela de urgência.A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa de sua Advogada (§ 3º do art. 334). Intime-se. 

Expeça-se o necessário". ADVERTÊNCIAS: A) O prazo para oferecer 

contestação será de 15 dias, cujo termo inicial será a partir da decisão 

que apreciar o requerimento de tutela de urgência. Esse prazo será 

contado em dobro, no caso de litisconsortes com procuradores distintos, 

ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria Pública, e também em dobro, 

caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o Ministério Público; B) - Não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela requerida como 

verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, salvo em relação a 

direitos indisponíveis (art. 344, do NCPC); C) O requerido deverá 

comparecer na audiência designada, preferencialmente acompanhado de 

Advogado e/ou Defensor Público (art. 250, do NCPC); D) Ficam as partes 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da causa (art. 334, §8° 

do NCPC). Atenciosamente, Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007751-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (AUTOR)

MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME (RÉU)

ALONSO MARCOS MOREIRA (RÉU)

PAULO FERNANDO POLIZELLI (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA AGENDADA - 

11/6/2018 - 14H (AÇÃO DE INDENIZATÓRIA) EXPEDIDO POR ORDEM DO 

MM. JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL: Dr. Ramon Fagundes 

Botelho DADOS DO PROCESSO: Processo: 1007751-30.2017.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 1.962.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. Parte Autora: ADRIANA MORAIS DE 

CAMPOS, MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES Parte Ré: PAULO F 

POLIZELLI TRANSPORTES - ME, PAULO FERNANDO POLIZELLI, ALONSO 

MARCOS MOREIRA, BRADESCO SEGUROS S/A. PESSOA A SER CITADA 

E INTIMADA (PARTE REQUERIDA): Nome: PAULO FERNANDO POLIZELLI 

Endereço: RUA TRÊS, N. 488, BAIRRO COHAB III, COLINA/SP - CEP N. 

14.770-000 Cáceres/MT, 2 de abril de 2018 Senhor: PAULO FERNANDO 

POLIZELLI, Por determinação do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da 

Comarca de Cáceres/MT procedo à: 1) - Citação de Vossa Senhoria, na 

qualidade de parte requerida, nos termos do processo abaixo identificado, 

por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito e da petição inicial, 

cuja cópia segue anexa como parte integrante desta carta, para no prazo 

legal e em conformidade com a decisão a abaixo transcrita responder a 

ação; 2) - Intimação de Vossa Senhoria, com o intuito de que compareça 

de preferência acompanhado de Advogado ou Defensor Público na 

Audiência de Conciliação designada para o dia 11 de junho de 2018 às 

14h00min, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

- Cejusc, na sala n. 2, situada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT. 

DESPACHO/DECISÃO: “RECEBO A INICIAL acolhendo as ponderações 

contidas na última manifestação (id. 11793081) ficando consolidado e 

delimitado o polo ativo da demanda apenas e tão somente por ADRIANA 

MORAES DE CAMPOS e MARIA NEUZA RAIMUNDO GONÇALVES, sendo 

certo que a pretensão deduzida na inicial tem por escopo exclusivo a 

órbita jurídica de ambas as requerentes. No tocante ao pedido de tutela de 

urgência considerando que o legislador infraconstitucional buscou através 

do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) privilegiar a chamada 

autocomposição, primando pela solução pacífica dos conflitos sendo 

norma fundamental do processo civil o estímulo à conciliação/mediação 

(art. 3°, §3° do CPC), antes de apreciar o requerimento de tutela de 

urgência, hei por bem aguardar a audiência a ser designada para tal fim 

conforme o procedimento. Em suma, postergo a análise do pedido de tutela 

de urgência para o momento posterior à audiência de autocomposição. 

Portanto, deverá o cartório impulsionar o processo nos seguintes termos: 

Citem-se e intimem-se os(a) Requeridos(a) para comparecerem à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. Nos termos do artigo 334 do NCPC, a audiência deverá ser 

agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição;II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).;Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. Conste ainda no mandado que o prazo 

para contestar a ação fluirá a partir da decisão que apreciar o 

requerimento de tutela de urgência.A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa de sua Advogada (§ 3º do art. 334). Intime-se. 

Expeça-se o necessário". ADVERTÊNCIAS: A) O prazo para oferecer 

contestação será de 15 dias, cujo termo inicial será a partir da decisão 

que apreciar o requerimento de tutela de urgência. Esse prazo será 

contado em dobro, no caso de litisconsortes com procuradores distintos, 

ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria Pública, e também em dobro, 

caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o Ministério Público; B) - Não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela requerida como 

verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, salvo em relação a 

direitos indisponíveis (art. 344, do NCPC); C) O requerido deverá 

comparecer na audiência designada, preferencialmente acompanhado de 

Advogado e/ou Defensor Público (art. 250, do NCPC); D) Ficam as partes 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da causa (art. 334, §8° 

do NCPC). Atenciosamente, Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007751-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (AUTOR)

MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME (RÉU)

ALONSO MARCOS MOREIRA (RÉU)

PAULO FERNANDO POLIZELLI (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA AGENDADA - 

11/6/2018 - 14H (AÇÃO DE INDENIZATÓRIA) EXPEDIDO POR ORDEM DO 

MM. JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL: Dr. Ramon Fagundes 

Botelho DADOS DO PROCESSO: Processo: 1007751-30.2017.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 1.962.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. Parte Autora: ADRIANA MORAIS DE 

CAMPOS, MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES Parte Ré: PAULO F 

POLIZELLI TRANSPORTES - ME, PAULO FERNANDO POLIZELLI, ALONSO 

MARCOS MOREIRA, BRADESCO SEGUROS S/A. PESSOA A SER CITADA 

E INTIMADA (PARTE REQUERIDA): Nome: PAULO FERNANDO POLIZELLI 

TRANSPORTES - ME Endereço: RUA V, N. 96, BAIRRO COHAB III, 

COLINA/SP - CEP 14.770-000 Cáceres/MT, 2 de abril de 2018 Senhor: 

Representante Legal do "PAULO FERNANDO POLIZELLI TRANSPORTES - 

ME", Por determinação do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca 

de Cáceres/MT procedo à: 1) - Citação de Vossa Senhoria, na qualidade 

de parte requerida, nos termos do processo abaixo identificado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito e da petição inicial, cuja cópia 

segue anexa como parte integrante desta carta, para no prazo legal e em 

conformidade com a decisão a abaixo transcrita responder a ação; 2) - 
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Intimação de Vossa Senhoria, com o intuito de que compareça de 

preferência acompanhado de Advogado ou Defensor Público na Audiência 

de Conciliação designada para o dia 11 de junho de 2018 às 14h00min, 

que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc, 

na sala n. 2, situada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT. 

DESPACHO/DECISÃO: “RECEBO A INICIAL acolhendo as ponderações 

contidas na última manifestação (id. 11793081) ficando consolidado e 

delimitado o polo ativo da demanda apenas e tão somente por ADRIANA 

MORAES DE CAMPOS e MARIA NEUZA RAIMUNDO GONÇALVES, sendo 

certo que a pretensão deduzida na inicial tem por escopo exclusivo a 

órbita jurídica de ambas as requerentes. No tocante ao pedido de tutela de 

urgência considerando que o legislador infraconstitucional buscou através 

do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) privilegiar a chamada 

autocomposição, primando pela solução pacífica dos conflitos sendo 

norma fundamental do processo civil o estímulo à conciliação/mediação 

(art. 3°, §3° do CPC), antes de apreciar o requerimento de tutela de 

urgência, hei por bem aguardar a audiência a ser designada para tal fim 

conforme o procedimento. Em suma, postergo a análise do pedido de tutela 

de urgência para o momento posterior à audiência de autocomposição. 

Portanto, deverá o cartório impulsionar o processo nos seguintes termos: 

Citem-se e intimem-se os(a) Requeridos(a) para comparecerem à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. Nos termos do artigo 334 do NCPC, a audiência deverá ser 

agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição;II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).;Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. Conste ainda no mandado que o prazo 

para contestar a ação fluirá a partir da decisão que apreciar o 

requerimento de tutela de urgência.A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa de sua Advogada (§ 3º do art. 334). Intime-se. 

Expeça-se o necessário". ADVERTÊNCIAS: A) O prazo para oferecer 

contestação será de 15 dias, cujo termo inicial será a partir da decisão 

que apreciar o requerimento de tutela de urgência. Esse prazo será 

contado em dobro, no caso de litisconsortes com procuradores distintos, 

ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria Pública, e também em dobro, 

caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o Ministério Público; B) - Não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela requerida como 

verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, salvo em relação a 

direitos indisponíveis (art. 344, do NCPC); C) O requerido deverá 

comparecer na audiência designada, preferencialmente acompanhado de 

Advogado e/ou Defensor Público (art. 250, do NCPC); D) Ficam as partes 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da causa (art. 334, §8° 

do NCPC). Atenciosamente, Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007751-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (AUTOR)

MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME (RÉU)

ALONSO MARCOS MOREIRA (RÉU)

PAULO FERNANDO POLIZELLI (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA AGENDADA - 

11/6/2018 - 14H (AÇÃO DE INDENIZATÓRIA) EXPEDIDO POR ORDEM DO 

MM. JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL: Dr. Ramon Fagundes 

Botelho DADOS DO PROCESSO: Processo: 1007751-30.2017.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 1.962.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. Parte Autora: ADRIANA MORAIS DE 

CAMPOS, MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES Parte Ré: PAULO F 

POLIZELLI TRANSPORTES - ME, PAULO FERNANDO POLIZELLI, ALONSO 

MARCOS MOREIRA, BRADESCO SEGUROS S/A. PESSOA A SER CITADA 

E INTIMADA (PARTE REQUERIDA): Nome: ALONSO MARCOS MOREIRA 

Endereço: RUA CINCO, N. 113, BAIRRO JARDIM NOVA COLINA, 

COLINA/SP - CEP N. 14.770-000 Cáceres/MT, 2 de abril de 2018 Senhor: 

ALONSO MARCOS MOREIRA, Por determinação do MM. Juiz de Direito da 

3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT procedo à: 1) - Citação de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerida, nos termos do processo 

abaixo identificado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito e 

da petição inicial, cuja cópia segue anexa como parte integrante desta 

carta, para no prazo legal e em conformidade com a decisão a abaixo 

transcrita responder a ação; 2) - Intimação de Vossa Senhoria, com o 

intuito de que compareça de preferência acompanhado de Advogado ou 

Defensor Público na Audiência de Conciliação designada para o dia 11 de 

junho de 2018 às 14h00min, que será realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc, na sala n. 2, situada no Fórum da Comarca 

de Cáceres/MT. DESPACHO/DECISÃO: “RECEBO A INICIAL acolhendo as 

ponderações contidas na última manifestação (id. 11793081) ficando 

consolidado e delimitado o polo ativo da demanda apenas e tão somente 

por ADRIANA MORAES DE CAMPOS e MARIA NEUZA RAIMUNDO 

GONÇALVES, sendo certo que a pretensão deduzida na inicial tem por 

escopo exclusivo a órbita jurídica de ambas as requerentes. No tocante ao 

pedido de tutela de urgência considerando que o legislador 

infraconstitucional buscou através do Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) privilegiar a chamada autocomposição, primando pela 

solução pacífica dos conflitos sendo norma fundamental do processo civil 

o estímulo à conciliação/mediação (art. 3°, §3° do CPC), antes de apreciar 

o requerimento de tutela de urgência, hei por bem aguardar a audiência a 

ser designada para tal fim conforme o procedimento. Em suma, postergo a 

análise do pedido de tutela de urgência para o momento posterior à 

audiência de autocomposição. Portanto, deverá o cartório impulsionar o 

processo nos seguintes termos: Citem-se e intimem-se os(a) 

Requeridos(a) para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 

do NCPC, a audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição;II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).;Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. Conste ainda no mandado que o 

prazo para contestar a ação fluirá a partir da decisão que apreciar o 

requerimento de tutela de urgência.A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa de sua Advogada (§ 3º do art. 334). Intime-se. 

Expeça-se o necessário". ADVERTÊNCIAS: A) O prazo para oferecer 

contestação será de 15 dias, cujo termo inicial será a partir da decisão 

que apreciar o requerimento de tutela de urgência. Esse prazo será 
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contado em dobro, no caso de litisconsortes com procuradores distintos, 

ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria Pública, e também em dobro, 

caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o Ministério Público; B) - Não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela requerida como 

verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, salvo em relação a 

direitos indisponíveis (art. 344, do NCPC); C) O requerido deverá 

comparecer na audiência designada, preferencialmente acompanhado de 

Advogado e/ou Defensor Público (art. 250, do NCPC); D) Ficam as partes 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da causa (art. 334, §8° 

do NCPC). Atenciosamente, Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007320-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT0018762A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Cáceres 

(IMPETRADO)

 

VISTOS, ETC. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME contra ato da 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CÁCERES, aduzindo em, apertada síntese, ilegalidade na homologação da 

empresa B. N. PASQUALOTO – ME como vencedora do certame, por 

descumprimento de preceitos do edital. (ID. 10772736). Acostada a inicial 

vieram documentos pertinentes. Os autos vieram conclusos. É O QUE 

MERECE REGISTRO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em princípio, recebo a 

inicial, já que preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 

319, do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do 

mesmo diploma legal. Versam os autos sobre pedido de liminar impetrado 

por RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME contra ato da 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CÁCERES, aduzindo em, apertada síntese, ilegalidade na homologação da 

empresa B. N. PASQUALOTO – ME como vencedora do certame, por 

descumprimento de preceitos do edital. Reporto-me ao pedido de liminar. A 

Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7°, inc. III, que o Juiz 

ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 

houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”. – grifou-se. É 

caso de indeferimento da liminar pretendida. O presente mandado de 

segurança se funda sob dois argumentos: a) a empresa declarada 

vencedora teria apresentado tão somente o Balanço Patrimonial de 

Abertura Exercício 2016 em 20/09/2016, não apresentando as demais 

demonstrações financeiras definidas pelo código Civil; b) a empresa 

vencedora B. N. Pasqualotto ME não teria apresentado a composição de 

preços unitários, conforme exigência editalícia. No que tange à ausência 

de Balanço Patrimonial de fechamento do ano de 2016, nota-se dos autos, 

em especial pela Portaria 040/2007 JUCEMAT, que a empresa vencedora 

do certame estava desobrigada de tal ônus, pois não teve movimentação 

financeira no período pertinente, detendo a obrigação de registrar, tão 

somente, balanço de abertura, conforme feito. No mesmo sentido foi a 

decisão administrativa. Para que houvesse que se falar em fumus boni 

iuris do direito líquido e certo, no que pertine à obrigatoriedade de 

demonstrações financeiras, haveria o impetrante que demonstrar, estreme 

de dúvidas, a existência de movimentações financeiras pela empresa B. N. 

Pasqualotto ME, o que não se verificou em análise perfunctória dos autos. 

No tocante ao argumento de que a empresa B. N. Pasqualotto ME não teria 

apresentado a composição de preços unitários da proposta, a impetrante 

não cuidou também de carrear aos autos qualquer documentação hábil a 

refutar a decisão administrativa de ID. 10772870. Isso porque, consta dos 

autos o seguinte: “A assessoria jurídica da Câmara Municipal de Cáceres, 

analisando a Ata da Tomada de Preços, fls. 1.002, dos autos do processo 

licitatório, descreve que o técnico convidado senhor Luiz Feliz da 

Conceição Alvarez, Engenheiro, afirmou ao ser questionado pela 

Comissão acerca da composição de preços, considerando a composição 

unitária, o técnico convidado pela Câmara, entendeu que a empresa B. N. 

Pasqualotto ME, atendeu ao item 15.1.2.2 que exigia a apresentação da 

planilha de custo unitário impressa em papel timbrado e formato eletrônico, 

tendo a mesma apresentado pen drive com atendimento ao item”. A 

decisão administrativa faz referência a documento juntado aos autos de 

processo administrativo à fl. 1.002, que curiosamente não consta dos 

autos do presente mandado de segurança. Ao que se observa, finda o 

processo administrativo à fl. 1.052. Contudo, aos autos sobreveio somente 

documentos de fls. 1011/1016, 1045/1052, 699/996. Desse modo, não 

restando demonstrados os requisitos para concessão da medida liminar, o 

seu indeferimento é medida que se impõe. ISSO POSTO, e por tudo que 

dos autos consta, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que preenche os 

requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/ 2009, art. 319, do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal; (b) 

Processo gratuito por força da Constituição Estadual; (c) Indeferir a 

liminar, forte no art. 7.º, III CPC; (d) Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora para que preste as informações que entender necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009; (e) Ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (f) Com ou sem 

informações, colha-se o parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei 

n.º 12.016/2009; (g) Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público. (h) 

Cumpra-se. Às providências. Cáceres, 27 de fevereiro de 2018. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007320-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT0018762A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Cáceres 

(IMPETRADO)

 

VISTOS, ETC. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME contra ato da 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CÁCERES, aduzindo em, apertada síntese, ilegalidade na homologação da 

empresa B. N. PASQUALOTO – ME como vencedora do certame, por 

descumprimento de preceitos do edital. (ID. 10772736). Acostada a inicial 

vieram documentos pertinentes. Os autos vieram conclusos. É O QUE 

MERECE REGISTRO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em princípio, recebo a 

inicial, já que preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 

319, do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do 

mesmo diploma legal. Versam os autos sobre pedido de liminar impetrado 

por RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME contra ato da 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CÁCERES, aduzindo em, apertada síntese, ilegalidade na homologação da 

empresa B. N. PASQUALOTO – ME como vencedora do certame, por 

descumprimento de preceitos do edital. Reporto-me ao pedido de liminar. A 

Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7°, inc. III, que o Juiz 

ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 

houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”. – grifou-se. É 

caso de indeferimento da liminar pretendida. O presente mandado de 

segurança se funda sob dois argumentos: a) a empresa declarada 

vencedora teria apresentado tão somente o Balanço Patrimonial de 

Abertura Exercício 2016 em 20/09/2016, não apresentando as demais 

demonstrações financeiras definidas pelo código Civil; b) a empresa 

vencedora B. N. Pasqualotto ME não teria apresentado a composição de 

preços unitários, conforme exigência editalícia. No que tange à ausência 

de Balanço Patrimonial de fechamento do ano de 2016, nota-se dos autos, 

em especial pela Portaria 040/2007 JUCEMAT, que a empresa vencedora 

do certame estava desobrigada de tal ônus, pois não teve movimentação 

financeira no período pertinente, detendo a obrigação de registrar, tão 

somente, balanço de abertura, conforme feito. No mesmo sentido foi a 

decisão administrativa. Para que houvesse que se falar em fumus boni 

iuris do direito líquido e certo, no que pertine à obrigatoriedade de 

demonstrações financeiras, haveria o impetrante que demonstrar, estreme 

de dúvidas, a existência de movimentações financeiras pela empresa B. N. 

Pasqualotto ME, o que não se verificou em análise perfunctória dos autos. 
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No tocante ao argumento de que a empresa B. N. Pasqualotto ME não teria 

apresentado a composição de preços unitários da proposta, a impetrante 

não cuidou também de carrear aos autos qualquer documentação hábil a 

refutar a decisão administrativa de ID. 10772870. Isso porque, consta dos 

autos o seguinte: “A assessoria jurídica da Câmara Municipal de Cáceres, 

analisando a Ata da Tomada de Preços, fls. 1.002, dos autos do processo 

licitatório, descreve que o técnico convidado senhor Luiz Feliz da 

Conceição Alvarez, Engenheiro, afirmou ao ser questionado pela 

Comissão acerca da composição de preços, considerando a composição 

unitária, o técnico convidado pela Câmara, entendeu que a empresa B. N. 

Pasqualotto ME, atendeu ao item 15.1.2.2 que exigia a apresentação da 

planilha de custo unitário impressa em papel timbrado e formato eletrônico, 

tendo a mesma apresentado pen drive com atendimento ao item”. A 

decisão administrativa faz referência a documento juntado aos autos de 

processo administrativo à fl. 1.002, que curiosamente não consta dos 

autos do presente mandado de segurança. Ao que se observa, finda o 

processo administrativo à fl. 1.052. Contudo, aos autos sobreveio somente 

documentos de fls. 1011/1016, 1045/1052, 699/996. Desse modo, não 

restando demonstrados os requisitos para concessão da medida liminar, o 

seu indeferimento é medida que se impõe. ISSO POSTO, e por tudo que 

dos autos consta, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que preenche os 

requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/ 2009, art. 319, do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal; (b) 

Processo gratuito por força da Constituição Estadual; (c) Indeferir a 

liminar, forte no art. 7.º, III CPC; (d) Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora para que preste as informações que entender necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009; (e) Ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (f) Com ou sem 

informações, colha-se o parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei 

n.º 12.016/2009; (g) Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público. (h) 

Cumpra-se. Às providências. Cáceres, 27 de fevereiro de 2018. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000565-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR EXECUTIVO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS 

DO PANTANAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (IMPETRADO)

 

VISTOS ETC. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

MULTIPARK COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME contra 

ato do DIRETOR EXECUTIVO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

ÁGUAS DO PANTANAL, aduzindo em, apertada síntese, ilegalidade na 

forma de apuração do valor a ser pago pelos serviços de coleta de 

resíduos sólidos, que alterado de estimativa para pesagem. (ID. 11739267 

e 11796048). Acostada a inicial vieram documentos pertinentes. Os autos 

vieram conclusos. É O QUE MERECE REGISTRO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Para a concessão da segurança, imperioso se faz demonstrar-se de 

maneira pré-constituída: a) a tempestividade da medida; b) a 

demonstração do direito líquido e certo; c) o ato arbitrário praticado pela 

autoridade coatora que necessite ser impedido ou desfeito. No caso em 

apreço, não há tempestividade da medida, de sorte que a pronuncia da 

decadência é medida que se impões. Explica-se. Em sede de mandado de 

segurança o prazo decadencial para impetração do referido remédio 

constitucional é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da ciência 

do impetrante do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n.º 

12.016/2009. A Impetrante impugna no presente feito, ato tido como ilegal 

praticado com a publicação da resposta ao seu pedido formulado à Águas 

do Pantanal para que fosse feita a apuração da quantidade de resíduo 

transportado mês a mês por estimativa, veiculada por meio do ofício n. 

12/2018. Ainda, sustenta que no caso não ocorreu a decadência por 

tratar-se de obrigação de trato sucessivo. Ocorre que, em verdade, o ato 

coator impugnado nos autos é o segundo termo aditivo ao contrato 

administrativo n. 019/2016-SAEC, que alterou forma de aferição do 

quantitativo de resíduos sólidos da modalidade estimativa para peso 

registrado, que ocorreu em 01/09/2017. Bem é assim que a própria 

impetrante afirma que: “a autoridade indigitada de coatora agiu com abuso 

de autoridade quando DETERMINOU na forma de apuração dos resíduos e 

por consequência nas regras impostas no próprio edital e contrato 

administrativo [...]”. Ainda, o pedido principal do mandado de segurança é: 

“PARA QUE SEJA SUSPENSA INAUDITA ALTERA PARS A IRREGULAR 

ALTERAÇÃO NA FORMA DE APURAÇÃO DOS RESÍDUOS 

TRANSPORTADOS PELA IMPETRANTE EM FUNÇÃO DO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO Nº 019/2016 – SAEC, DETERMINANDO A IMPETRADA 

QUE PROCEDA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA 

IMPETRANTE NA FORMA COMO PREVISTA NO ITEM 23.2 DO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 66/2015/PMC BEM COMO NA CLÁUSULA Nº 5.2 DO 

CONTRATO Nº 019/2016 SAEC (...)”. Dessa forma, tem-se que o lapso 

temporal entre a alteração contratual objurgada(01/09/2017), e o 

ajuizamento do presente feito em 14/02/2018, transcorreu mais de 160 

(cento e sessenta) dias, sendo que a pronuncia de decadência de ajuizar 

mandado de segurança é medida que se impõe, forte no artigo 23 da Lei 

n.º 12.016/2009 c/c artigo 487, II do CPC. Nesse sentido a jurisprudência 

nacional. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE 

IDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECADÊNCIA. I. 

Conquanto seja o governador do estado de Goiás a autoridade 

competente para dar posse ao impetrante, são as autoridades apontadas 

no coatoras as competentes para verificação dos requisitos para a posse, 

não havendo falar, pois, em ilegitimidade passiva. II. É de 120 (cento e 

vinte) dias o prazo decadencial para impetração do writ, contados da 

ciência, pelo interessado, do ato impugnado, o que, no caso em apreço, 

deu-se com a publicação do edital que rege o certame no diário oficial. 

Transposto esse período, tem-se a decadência do mandamus, posto que 

tal prazo não se suspende nem se interrompe, ocasionando, assim, a 

extinção do processo com resolução do mérito, ex VI do artigo 269, IV do 

código de processo civil, combinado com o artigo 23 da Lei nº 

12.016/2009. Mandado de segurança extinto com resolução de mérito, 

pe la  decadênc ia .  Segurança denegada.  (TJ -GO;  MS 

202511-44.2012.8.09.0000; Goiânia; Rel. Des. Carlos Alberto França; 

DJGO 09/11/2012; Pág. 522) CPC, art. 269 Destarte, tendo em conta a 

configuração da decadência para impetração da presente ação 

constitucional, a denegação da segurança se impõe. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a) DENEGAR a segurança, em 

razão da decadência para impetração de mandado de segurança e, via de 

consequência, extinguir o processo, com resolução do mérito, forte no 

artigo 23 da Lei n.º 12.016/2009 c/c artigo 487, inciso II, do CPC; (b) Sem 

custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e 

Súmulas 512 do STF e 105 STJ; (c) Desnecessário o reexame necessário, 

posto que denegada a ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º). (d) 

Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público. (e) Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. (f) Cumpra-se. 

Às providências. Cáceres, 26 de fevereiro de 2018. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000565-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR EXECUTIVO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS 

DO PANTANAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (IMPETRADO)

 

VISTOS ETC. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

MULTIPARK COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME contra 

ato do DIRETOR EXECUTIVO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

ÁGUAS DO PANTANAL, aduzindo em, apertada síntese, ilegalidade na 

forma de apuração do valor a ser pago pelos serviços de coleta de 

resíduos sólidos, que alterado de estimativa para pesagem. (ID. 11739267 

e 11796048). Acostada a inicial vieram documentos pertinentes. Os autos 

vieram conclusos. É O QUE MERECE REGISTRO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Para a concessão da segurança, imperioso se faz demonstrar-se de 

maneira pré-constituída: a) a tempestividade da medida; b) a 

demonstração do direito líquido e certo; c) o ato arbitrário praticado pela 

autoridade coatora que necessite ser impedido ou desfeito. No caso em 

apreço, não há tempestividade da medida, de sorte que a pronuncia da 

decadência é medida que se impões. Explica-se. Em sede de mandado de 
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segurança o prazo decadencial para impetração do referido remédio 

constitucional é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da ciência 

do impetrante do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n.º 

12.016/2009. A Impetrante impugna no presente feito, ato tido como ilegal 

praticado com a publicação da resposta ao seu pedido formulado à Águas 

do Pantanal para que fosse feita a apuração da quantidade de resíduo 

transportado mês a mês por estimativa, veiculada por meio do ofício n. 

12/2018. Ainda, sustenta que no caso não ocorreu a decadência por 

tratar-se de obrigação de trato sucessivo. Ocorre que, em verdade, o ato 

coator impugnado nos autos é o segundo termo aditivo ao contrato 

administrativo n. 019/2016-SAEC, que alterou forma de aferição do 

quantitativo de resíduos sólidos da modalidade estimativa para peso 

registrado, que ocorreu em 01/09/2017. Bem é assim que a própria 

impetrante afirma que: “a autoridade indigitada de coatora agiu com abuso 

de autoridade quando DETERMINOU na forma de apuração dos resíduos e 

por consequência nas regras impostas no próprio edital e contrato 

administrativo [...]”. Ainda, o pedido principal do mandado de segurança é: 

“PARA QUE SEJA SUSPENSA INAUDITA ALTERA PARS A IRREGULAR 

ALTERAÇÃO NA FORMA DE APURAÇÃO DOS RESÍDUOS 

TRANSPORTADOS PELA IMPETRANTE EM FUNÇÃO DO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO Nº 019/2016 – SAEC, DETERMINANDO A IMPETRADA 

QUE PROCEDA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA 

IMPETRANTE NA FORMA COMO PREVISTA NO ITEM 23.2 DO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 66/2015/PMC BEM COMO NA CLÁUSULA Nº 5.2 DO 

CONTRATO Nº 019/2016 SAEC (...)”. Dessa forma, tem-se que o lapso 

temporal entre a alteração contratual objurgada(01/09/2017), e o 

ajuizamento do presente feito em 14/02/2018, transcorreu mais de 160 

(cento e sessenta) dias, sendo que a pronuncia de decadência de ajuizar 

mandado de segurança é medida que se impõe, forte no artigo 23 da Lei 

n.º 12.016/2009 c/c artigo 487, II do CPC. Nesse sentido a jurisprudência 

nacional. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE 

IDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECADÊNCIA. I. 

Conquanto seja o governador do estado de Goiás a autoridade 

competente para dar posse ao impetrante, são as autoridades apontadas 

no coatoras as competentes para verificação dos requisitos para a posse, 

não havendo falar, pois, em ilegitimidade passiva. II. É de 120 (cento e 

vinte) dias o prazo decadencial para impetração do writ, contados da 

ciência, pelo interessado, do ato impugnado, o que, no caso em apreço, 

deu-se com a publicação do edital que rege o certame no diário oficial. 

Transposto esse período, tem-se a decadência do mandamus, posto que 

tal prazo não se suspende nem se interrompe, ocasionando, assim, a 

extinção do processo com resolução do mérito, ex VI do artigo 269, IV do 

código de processo civil, combinado com o artigo 23 da Lei nº 

12.016/2009. Mandado de segurança extinto com resolução de mérito, 

pe la  decadênc ia .  Segurança denegada.  (TJ -GO;  MS 

202511-44.2012.8.09.0000; Goiânia; Rel. Des. Carlos Alberto França; 

DJGO 09/11/2012; Pág. 522) CPC, art. 269 Destarte, tendo em conta a 

configuração da decadência para impetração da presente ação 

constitucional, a denegação da segurança se impõe. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a) DENEGAR a segurança, em 

razão da decadência para impetração de mandado de segurança e, via de 

consequência, extinguir o processo, com resolução do mérito, forte no 

artigo 23 da Lei n.º 12.016/2009 c/c artigo 487, inciso II, do CPC; (b) Sem 

custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e 

Súmulas 512 do STF e 105 STJ; (c) Desnecessário o reexame necessário, 

posto que denegada a ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º). (d) 

Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público. (e) Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. (f) Cumpra-se. 

Às providências. Cáceres, 26 de fevereiro de 2018. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007514-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CHAVES ABDALLA OAB - MT0017571S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta por 

ITAÚ UNIBANCO S/A contra MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, na qual este 

Juízo determinou a emenda da petição inicial no sentido de colacionar o 

requerimento administrativo e/ou o indeferimento da pretensão naquela 

seara. Em petição, a parte autora junta aos autos apenas o pagamento 

das taxas judiciárias. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e Decido. Pertinente à celeuma processual, este Juízo filia-se 

ao entendimento da imprescindibilidade do requerimento administrativo, a 

fim de constatar a pretensão resistida, condição essencial da ação. Aos 

cidadãos é assegurado o acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 

5.º, XXXV CR/88. Entretanto, o conhecimento da respectiva ação depende 

do preenchimento de alguns requisitos de natureza processual, entre eles 

o interesse processual configurado através da pretensão resistida. Na 

espécie, vê-se claramente que a parte autora não se reportou à esfera 

administrativa, vindo bater diretamente às portas do Poder Judiciário. Ora, 

à evidência, ainda que seu direito tenha lastro, não se infere pretensão 

resistida da Administração Pública, fato verificado pela ausência de pedido 

ou indeferimento administrativo, porque a autora optou diretamente pela via 

judicial, o que se demonstra inaceitável pelas regras processuais civis 

vigentes. Acerca do tema, trago voto elucidativo do Ministro Herman 

Benjamin no REsp que trata da necessidade de requerimento 

administrativo para ajuizamento de processos de benefícios beneficiários, 

aplicável, “mutatis mutandi”, ao caso: “O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN 

BENJAMIN (Relator): Os autos foram recebidos neste gabinete em 

18.4.2012. Considero preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão 

por que conheço do Recurso Especial. Aberta a instância, passo ao 

exame do mérito. Desde já destaco que o Supremo Tribunal Federal admitiu 

o Recurso Extraordinário 631.240/MG, sob o regime da Repercussão 

Geral, com controvérsia relativa ao presente caso: necessidade de prévio 

requerimento administrativo perante o INSS para os segurados exercerem 

o direito de ação no Judiciário. Inicio por tal consideração para 

estabelecer, com o devido respeito a entendimentos em contrário e ciente 

da pendência de decisão na Corte Suprema, que a resolução da 

problemática jurídica em debate não se resolve no âmbito constitucional. O 

principal argumento para levar a matéria ao plano constitucional é a 

previsão do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que transcrevo: XXXV 

- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito; Em uma análise perfunctória, concluir-se-ia facilmente que o direito 

fundamental de ação, garantido pelo preceito acima transcrito, é o centro 

da discussão aqui travada. Afinal, impor o requerimento administrativo 

como condição de acesso à Justiça seria a fixação da quaestio no exame 

do cumprimento do preceito constitucional em comento. Tenho a 

convicção, todavia, de que a resolução da matéria gravita no âmbito 

infraconstitucional, o que passo a fundamentar. Primeiro cabe ressaltar 

que a verificação das condições da ação (aí incluído o interesse de agir) 

não caracteriza ofensa ao próprio direito de ação, afinal o segurado teve 

acesso à Justiça materializado pelo presente processo. Nesse sentido 

convém transcrever doutrina de Luiz Guilherme Marinoni (Curso de 

Processo Civil, V. 1, 4ª edição, pág. 219), que, ao comentar sobre o 

preceito constitucional aqui debatido, assim estabelece: “Entretanto, tal 

apreciação, segundo o art. 267, VI, do CPC, requer a presença de 

determinados requisitos, chamados de condições da ação, exigência que 

não viola a garantia constitucional de ação nem é com ela incompatível. A 

falta de um desses requisitos obstaculiza a apreciação da afirmação de 

lesão ou ameaça, mas não exclui o direito de pedir essa apreciação. A 

sentença que reconhece a ausência de uma das condições da ação 

apenas impede que ação continue a se desenvolver, mas não nega que a 

ação foi exercida”. Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de Direito 

Processual Civil, volume I, 6ª edição) comunga do mesmo entendimento, 

acrescentando importante conclusão no sentido de as condições da ação 

serem limitadoras do direito de ação: “Razões de ordem ética ou 

econômica legitimam certas limitações impostas pela lei ao direito ao 

provimento de mérito. Quando se diz que todos tem direito ao 

pronunciamento dos juízes sobre suas pretensões, esse todos não 

significa que qualquer pessoa o tenha, em qualquer circunstância 

(Liebman). A tendência à universalização da tutela jurisdicional é refreada 

pela legítima conveniência de impedir a realização de processos sem a 

mínima condição de produzir algum resultado útil ou predestinados a 

resultados que contrariem regras fundamentais da Constituição ou da 

própria lei. Daí os requisitos do interesse de agir, (...); da legitimatio ad 

causam , (....); e da possibilidade jurídica da demanda (....). Presente todas 

essas condições da ação, diz-se que o sujeito tem direito de ação – e 

consequentemente só o terão aqueles que se encontrarem amparados por 

elas. Carece de ação quem não esteja amparado por esses requisitos, 

ainda que apenas um deles lhe falte.” Tenho que efetivamente o direito de 
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ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como limitador as condições 

da ação. Essa premissa induz à ilação de que a presente matéria não se 

resolve no âmbito constitucional, mas na análise da legislação processual 

infraconstitucional, especificamente na configuração do interesse de agir 

do segurado. Nessa linha já decidiu o Supremo Tribunal Federal: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. LEI 6.024/74. LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE. BANCO CENTRAL. PREJUÍZOS 

AOS INVESTIDORES. CARÊNCIA DA AÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. 

OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal a quo limitou-se a reconhecer a carência 

da ação dos agravantes, por falta de interesse de agir. Tal questão, ante 

seu manifesto caráter processual e infraconstitucional, é insuscetível de 

exame em sede de recurso extraordinário, a título de ofensa ao art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal que, se existente, seria meramente reflexa 

ou indireta. 2. O mérito da demanda sequer foi examinado. Inviável, 

portanto, a discussão em torno do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, 

para se definir a responsabilidade do Banco Central pelos prejuízos 

causados aos investidores. 3. Agravo regimental improvido (RE 234371 

AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 13-02-2004 

PP-00016 EMENTA VOL-02139-02 PP-00303). EMENTA: AÇÃO DE 

NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PRETENSAO DO PROPRIETARIO DO 

PREDIO VIZINHO AO EMBARGO DE OBRA DE TERCEIRO, POR SUPOSTA 

VIOLAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS. CARÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALEGAÇÃO DE MALTRATO 

AOS INCS. XXXV E XXII DO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O 

proprietário do prédio vizinho não ostenta o direito de impedir que se 

realize edificação capaz de tolher a vista desfrutada a partir de seu 

imóvel, fundando-se, para isso, no direito de propriedade. A garantia do 

acesso a jurisdição não foi violada pelo fato de ter-se declarado a 

carência da ação. O art. 5. inc. XXXV da Constituição não assegura o 

acesso indiscriminado ao Poder Judiciário. Recurso extraordinário não 

conhecido (RE 145023, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, 

DJ 18-12-1992 PP-24388 EMENT VOL-01689-06 PP-01085). Passo, 

portanto, a examinar a configuração do interesse de agir do recorrido, 

condição da ação prevista nos arts. 3º e 267, VI, do CPC, e objeto da 

controvérsia aqui apreciada. O interesse de agir, também chamado 

interesse processual, caracteriza-se pela materialização do binômio 

necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. De acordo com a Teoria 

Eclética da ação, adotada pelo nosso ordenamento processualista, é 

necessária, em regra, a afirmação de uma lesão a um direito para o 

exercício do direito de ação. A existência de um conflito de interesses no 

âmbito do direito material faz nascer o interesse processual para aquele 

que não conseguiu satisfazer consensualmente seu direito. A doutrina 

classif ica o interesse processual em interesse-ut i l idade, 

interesse-necessidade e interesse-adequação. É pertinente ao presente 

caso o interesse-necessidade, que Fredie Didier Jr. (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. 1, 12ª edição, pág. 212) assim define: “O exame da 

"necessidade da jurisdição" fundamenta-se na premissa de que a 

jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução de conflito. 

Esse pensamento só é correto, entretanto, para as situações em que se 

pretende exercitar, pelo processo, direitos a uma prestação 

(obrigacionais, reais e personalíssimos), pois há a possibilidade de 

cumprimento espontâneo da prestação.” Nas ações judiciais que visam à 

concessão de um benefício previdenciário, o "cumprimento espontâneo da 

prestação", na expressão utilizada pelo citado doutrinador, por parte da 

autarquia previdenciária impõe a submissão de um pedido administrativo 

pelo segurado, já que não há possibilidade jurídica de concessão de ofício 

de prestação previdenciária. O mesmo autor disserta sobre 

interesse-necessidade para as ações condenatórias, nas quais se 

enquadram as ações judiciais com objetivo concessório de benefício: “Nas 

ações condenatórias (consideradas como todas aquelas em que se busca 

certificação e efetivação de uma determinada prestação), o autor deve 

afirmar a existência do fato constitutivo do seu direito (causa ativa), bem 

como o fato violador desse direito – para a configuração do interesse, 

basta a afirmação da lesão, pois a verificação da sua existência é 

questão de mérito" (op. cit. pág. 213). Cândido Rangel Dinamarco 

(Instituições de Direito Processual Civil, volume II, 6ª edição, pág. 310) 

também ressalta o Poder Judiciário como via necessária à satisfação da 

pretensão: Haverá o interesse processual sempre que o provimento 

jurisdicional pedido for o único caminho para tentar obtê-lo e tiver aptidão a 

propiciá-lo àquele que o pretende. SUBSTANCIADO PELO APANHADO 

DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL ACIMA, TENHO QUE A FALTA DE 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

RESULTA EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS QUE LITIGAM 

DIRETAMENTE NO PODER JUDICIÁRIO. A PRETENSÃO NESTES CASOS 

CARECE DE QUALQUER ELEMENTO CONFIGURADOR DE RESISTÊNCIA 

PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. NÃO HÁ CONFLITO. NÃO HÁ LIDE. 

NÃO HÁ, POR CONSEGUINTE, INTERESSE DE AGIR NESSAS SITUAÇÕES. 

O PODER JUDICIÁRIO É A VIA DESTINADA À RESOLUÇÃO DOS 

CONFLITOS, O QUE TAMBÉM INDICA QUE, ENQUANTO NÃO HOUVER 

RESISTÊNCIA DO DEVEDOR, CARECE DE AÇÃO AQUELE QUE 

"JUDICIALIZA" SUA PRETENSÃO. Por exemplo, nos casos de direitos 

potestativos, é imprescindível que a autarquia seja provocada a se 

manifestar. Se não há como o devedor se opor ao direito, também não há 

por que provocar o Judiciário nesses casos. Em situações análogas, esta 

Corte Superior tem decidido no mesmo sentido. Acerca de ação para 

ressarcimento do seguro obrigatório DPVAT, assim consignou: AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA 

DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO 

ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA 

ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. 2. Rever o entendimento firmado pelo 

acórdão recorrido, no sentido da não formulação do requerimento 

administrativo, demanda a análise do acervo fático-probatório dos autos, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema constitucional em 

discussão (inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário) refoge à 

alçada de controle desta Corte Superior de Justiça. 4. Agravo regimental 

desprovido (AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 8/8/2011, grifei). Transcrevo 

excerto do voto condutor do acórdão pertinente ao caso em exame: “Na 

hipótese, TRATA-SE DE REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO, 

REQUISITO ESSENCIAL PARA A UTILIDADE DA PROVIDÊNCIA 

JURISDICIONAL, ISSO PORQUE A PROVOCAÇÃO DO ESTADO E A 

POSTERIOR CONCRETIZAÇÃO DO PROCESSO NÃO PODE SER 

INSTRUMENTO DE MERA CONSULTA, MAS SIM, MEIO DE APLICAÇÃO DA 

JUSTIÇA, COMO FORMA DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS. Reproduzo 

outras decisões em que se considerou a postulação administrativa prévia 

para configurar o interesse processual: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. PIS. DECRETOS-LEIS 2.445 E 2.449/88. PRESCRIÇÃO. 

COMPENSAÇÃO. DIREITO SUPERVENIENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. (...) 3. A ausência de requerimento 

administrativo para a compensação tributária, tal como exigido no art. 74 

da Lei nº 9.430/95 (redação original), torna o autor da demanda, nesse 

ponto, carecedor do direito de ação por falta de interesse de agir. (...) 9. 

Recurso especial provido em parte (REsp 905.262/SP, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,DJ 29/3/2007, p. 255). 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS-DATA. INEXISTENCIA 

DE PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: IMPETRANTE CARECEDOR 

DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENUNCIADO N. 02 

DA SUMULA DA CORTE. PRECEDENTES. PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MERITO (HD . 29/DF, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, 

TERCEIRA SEÇÃO, DJ 27/5/1996, p. 17801). PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA RECUSA NO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES. 

1. Para que esteja configurado o interesse de agir é indispensável que a 

ação seja necessária e adequada ao fim a que se propõe. A ação será 

necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o 

bem almejado. 2. A inércia da recorrida frente a simples realização de 

pedido administrativo de exibição de documentos, sem a comprovação do 

pagamento da taxa legalmente prevista (art. 100, § 1º, da Lei 6.404/76), 

não caracteriza a recusa no fornecimento das informações desejadas. 3. 

Não é possível obrigar a recorrida a entregar documentos sem a 

contrapartida da taxa a que tem direito por força de lei. 4. Recurso 

especial não conhecido (REsp 954.508/RS, Rel. Ministro FERNANDO 

GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJe 29/9/2008). No presente caso é 

incontroverso que o autor da ação não requereu administrativamente o 

benefício previdenciário e alega a negativa sistemática do INSS à 

concessão das prestações requeridas para justificar o ajuizamento direto 
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da ação. Essa assertiva é comum no meio jurídico. Por outro lado, não 

conformado por este "senso comum", consultei alguns dados sobre esse 

contexto. Conforme consta no site do INSS (http://www.inss.gov.br em 

Estatísticas), nos Boletins Estatísticos da Previdência Social de 2011, 

foram requeridos, no citado ano, 8.046.153 benefícios e indeferidos 

3.250.290 pedidos. Isso significa, numa estimativa, um índice de 

indeferimento de benefícios, naquele ano, de 40,40%. Seguindo o referido 

índice, significa, em termos gerais, que, de cada 10 requerimentos, 6 são 

deferidos e 4 são indeferidos. Nesse ponto convém mencionar importante 

consequência que a adoção da corrente da desnecessidade de prévia 

postulação administrativa acarreta ao Poder Judiciário. Levando-se em 

conta a proporção acima constatada, em tese a cada 10 processos 

apresentados no Poder Judiciário sem submissão anterior ao INSS, 6 

poderiam ter sido concedidos administrativamente. A QUESTÃO QUE 

CONSIDERO RELEVANTE NESSA ANÁLISE É QUE O PODER JUDICIÁRIO 

ESTÁ ASSUMINDO, AO AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE NATUREZA 

ADMINISTRATIVA, TRANSFORMANDO-SE, METAFORICAMENTE É CLARO, 

EM AGÊNCIA DO INSS. Constatei, ainda, segundo levantamento realizado 

p e l a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l  E s p e c i a l i z a d a  n o  I N S S 

(http://www.agu.gov.br/pfeinss, em "Relatório Final de Gestão – setembro 

de 2008 a janeiro de 2011"), que aquela instituição apura índice percentual 

da quantidade de concessões de benefícios realizadas pelo Poder 

Judiciário. Segundo ali consta, em 2010, de todas a concessões de 

benefícios, 8,51% foram por força de decisão judicial. Ou seja, em linhas 

gerais, de cada 10 concessões, 9 são feitas pelo INSS e 1 é feita pelo 

Poder Judiciário. Mantendo-se o entendimento da prescindibilidade do 

prévio requerimento administrativo para demandar judicialmente, esse 

percentual tende a aumentar, por óbvio. A repercussão da tese 

jurisprudencial aqui contraposta atinge também a própria autarquia 

previdenciária. Observada a proporção de concessões administrativas 

acima, o INSS passa a ter que pagar benefícios previdenciários, que 

poderia deferir na via administrativa, acrescidos pelos custos de um 

processo judicial, como juros de mora e honorários advocatícios. Outro 

aspecto a se destacar é que há expressa previsão legal para recebimento 

de todos os pedidos de benefícios previdenciários, conforme o art. 176 do 

Decreto 3.048/1999: Art. 176. A apresentação de documentação 

incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício. 

No âmbito interno da autarquia previdenciária, vigora a Instrução Normativa 

INSS/PRES 45/2010, que em seu art. 576 assim estabelece: Art. 576. 

Conforme preceitua o art. 176 do RPS, a apresentação de documentação 

incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício, 

ainda que, de plano, se possa constatar que o segurado não faz jus ao 

benefício ou serviço que pretende requerer, sendo obrigatória a 

protocolização de todos os pedidos administrativos, cabendo, se for o 

caso, a emissão de carta de exigência ao requerente, na forma do art. 

586. Não há falar, portanto, na institucionalização da negativa de 

protocolização de requerimentos administrativos pelo INSS, não obstante 

situações específicas que eventualmente se constatem. A REGRA GERAL 

AQUI FIXADA É A DE QUE O INTERESSE PROCESSUAL DO SEGURADO SE 

CONFIGURA NAS HIPÓTESES DE NEGATIVA DO RECEBIMENTO DO 

REQUERIMENTO OU DE RESISTÊNCIA NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO , SEJA PELO CONCRETO INDEFERIMENTO, SEJA PELA 

NOTÓRIA OPOSIÇÃO DA AUTARQUIA À TESE JURÍDICA ESPOSADA. 

Nesse último caso, seria inútil impor ao segurado a prévia protocolização 

de requerimento administrativo quando o próprio INSS adota 

posicionamento contrário ao embasamento jurídico do pleito. Também é 

importante ressaltar que não se trata aqui de exigir o exaurimento da via 

administrativa, requisito expressamente afastado pelas Súmulas 89/STJ e 

213/ex-TFR. Na situação dos autos o autor da ação deixou de requerer 

administrativamente o benefício previdenciário e não há demonstração de 

resistência, conforme acima fixado, razão por que carece de interesse 

processual, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

conforme o art. 267, VI, do CPC. Por tudo isso, nego provimento ao 

Recurso Especial. É como voto.” (RESP 1.310.042 - PR (2012/0035619-4). 

– destacou-se. Com efeito, ausente o interesse de agir, é de se extinguir o 

feito sem resolução de mérito. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos, consta, DECIDO: (a) Extinguir o feito por ausência de interesse de 

agir, forte no art. 485, VI CPC; (b) Custas já adimplidas. Sem honorários, 

na forma da lei; (c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 09 de fevereiro de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto 

Juíza de Direito Obs.: As petições e os demais atos que se fizerem 

necessários no PJE deverão ser produzidos no editor de texto interno do 

sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e 

Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006485-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANA DE JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE 

URGÊNCIA, na qual a parte autora requer a desistência do feito em razão 

da ausência de interesse de agir. Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento. Decido. O feito deve ser extinto sem 

resolução do mérito em razão da superveniente perda do objeto. A 

presente Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer tem 

como objeto a obtenção de UTI móvel em favor da autora. Entretanto, no 

curso do processo, o autor informa que a obrigação já foi satisfeita. 

Desse modo, por óbvio que o objeto da presente ação de obrigação de 

fazer se esvaziou, eis que a procedência do pedido, a essa altura, nada 

alteraria a situação fática já existente, o que impõe a extinção da ação nos 

termos do art. 485, IXI, do NCPC. Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO 

À SAÚDE. REMOÇÃO, INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO.” O 

falecimento do autor no curso do processo em que busca serviços 

médicos acarreta, de regra, a perda do objeto da ação. Na hipótese de ter 

sido concedida antecipação de tutela, necessário julgar a questão de 

fundo para que se verifique eventual responsabil idade. 

RESPONSABILIDADE. Comprovada a necessidade da internação e do 

procedimento hospitalar urgente, bem como a carência financeira para 

custeá-los, era dever dos entes públicos o fornecimento, garantindo as 

condições de saúde e sobrevivência dignas, com amparo nos artigos 196 

e 197 da Constituição Federal. Independentemente da divisão de 

competências no âmbito do SUS, a responsabilidade é solidária na espécie 

entre os três níveis do Poder Executivo. Questões organizacionais não 

podem se sobrepor à Constituição Federal, sendo inoponíveis ao titular do 

direito. Jurisprudência desta Corte e do STF. Entendimento do Relator 

ressalvado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Reduzida a verba honorária 

fixada em sentença, considerando-se as peculiaridades do caso”. 

SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Reexame 

Necessário Nº 70066737693, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 

05/10/2015). Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

(a) JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 485, IX do NCPC; (b) Sem custas e sem honorários, na 

forma da lei; (c) Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

comunicações de estilo; (d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 07 de fevereiro de 2017. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007622-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERA DENISE LEITE SERAFIM ESPINDOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CARDOSO OAB - MT5303/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Audiência conciliação designada para 12/06/2018 13:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000842-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RAMSAY TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 12/06/2018 14:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000104-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDA MARQUES DE ALENCAR SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Tempestividade Processo: 

1000104-47.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 229.007,20; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[CONCESSÃO]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que a contestação é tempestiva. Ao autor para, querendo, 

impugná-la.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 156184 Nr: 3800-84.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERSEMAR BISPO CIRQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14.935/O, 

RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO FELLIPE 

NASCIMENTO - OAB:11652, WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - 

OAB:12985

 (a)JULGAR PROCEDENTE o pedido da exordial, com fulcro no art. 487, I 

do CPC, para CONDENAR a requerido FUNEMAT a pagar a título de danos 

morais à autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), forte nos artigos 

5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção 

monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do 

STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento”); (b)Sem custas, na forma da 

lei;(c)Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 75% para o ente 

público e 25% para o autor, fixo os honorários advocatícios, que, à vista 

do trabalho desenvolvido, estão moderadamente arbitrados em 10% do 

valor da condenação, nos termos do art.85, do CPC, estando suspensa a 

obrigação da parte autora em razão da gratuidade de Justiça;(d)Processo 

não sujeito ao reexame necessário de sentença, com força no art. 475 § 

2.º CPC;(e)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 162129 Nr: 9929-08.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLIDA GOMES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884, 

RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 89 

folhas (01 volume) e 01 anexo. Assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, 

do CPC/15, INTIMO a Requerente, via DJE/MT, através de sua advogada, 

para que no prazo de 15 dias requeira o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154469 Nr: 1882-45.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILENE RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 

177 folhas (01 volume). Assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO a Requerente, via DJE/MT, através de seu advogado, para 

que no prazo de 15 dias requeira o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 63388 Nr: 923-84.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFT ART INFORMÁTICA LTDA, GASTÃO 

XAVIER DOS SANTOS FILHOS, JARBAS DE SOUZA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 23.02.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 152642 Nr: 11651-14.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EONICE FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS - 

OAB:9700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO que a sentença de fls. 124/127 TRANSITOU EM JULGADO. 

Assim, impulsiono os autos INTIMANDO a parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 92383 Nr: 7503-62.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SILVANIA ZAGO MELO-ME, MARIA 

SILVANIA ZAGO MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que estes autos foram remetidos à Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso e até a presente data não houve devolução. Assim, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Procurador Geral do Estado de Mato Grosso para que no 
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prazo de 3 (três) dias os devolvam a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 86651 Nr: 2140-94.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYSA ELETRODOMÉSTICOS LTDA., 

REGINA FIALEK RYBA, BERNARDINO RYBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - 

OAB:10705/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 05.02.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93915 Nr: 8960-32.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAHÃO DA SILVA LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 07.02.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Município de Cáceres/MT para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 90953 Nr: 6108-35.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA FRETÃO LTDA, RODRIGO 

DE PAULA BRITTO, LUIS FERNANDO FRANÇA DA NOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CALLEB KAELISTON ROMERO 

- OAB:MS/16235, JOÃO LUIZ RABELO DOS SANTOS - OAB:MS/20302, 

OSVALDO GABRIEL LOPES - OAB:MS/19365-B

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 16.02.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 86651 Nr: 2140-94.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYSA ELETRODOMÉSTICOS LTDA., 

REGINA FIALEK RYBA, BERNARDINO RYBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - 

OAB:10705/MT

 Pelo exposto, de Operações Imobiliárias – DOI);d)Materializado sucesso 

na constrição, lavre-se em seguida o termo de penhora e depósito, ou das 

demais formas de constrição, intimando-se após exequente e 

executado;e)Restando infrutífera as diligências supracitadas, intime-se o 

Exequente a indicar bens dos executados passíveis de penhora, sob pena 

de suspensão da ação, forte no art. 40 da LEF e Súmula 314 do 

STJ;f)Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 7820 Nr: 219-62.1993.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. GREIPEL - EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, RONALD GREIPEL, MARIA CANDIDA FARIA GREIPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSA MIRETA GAETO - 

OAB:69561/SP

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a)JULGAR 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil e Súmula 392 do STJ;b)Sem custas 

e honorários, na forma da lei;c)Transitada em julgado, ao 

arquivo;d)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6126 Nr: 224-84.1993.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA CASTRILLON MAT. CONST. IMP. EXP. 

LTDA, MÁRCIO MILANE MARQUES LIMA, SELMA LARA CASTRILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - OAB:2394 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

6126 §!!^;¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 224-84.1993.811.0006

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: CASA CASTRILLON MAT. CONST. IMP. EXP. LTDA e 

MÁRCIO MILANE MARQUES LIMA e SELMA LARA CASTRILLON

INTIMANDO(S): Executados(as): Márcio Milane Marques Lima, Cpf: 

00217946852 Filiação: , brasileiro(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada para efetuar o 

pagamento das custas (R$ 376,85) e taxa (R$ 136,11) processuais 

pendentes, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 28 de março de 2018.

Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68552 Nr: 6025-87.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS MILLE LTDA-ME, DENIS FELIX 

DUTRA, JOÃO BENEDITO ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

68552 §!'vU¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 6025-87.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: AUTO PEÇAS MILLE LTDA-ME e DENIS FELIX DUTRA 

e JOÃO BENEDITO ATALA

INTIMANDO(S): Executados(as): Auto Peças Mille Ltda-me, CNPJ: 

37479896000143, brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

Executados(as): Denis Felix Dutra Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

atualmente um lugar incerto e não sabido

Executados(as): João Benedito Atala, Cpf: 02449820159, Rg: 494.361 SSP 

MT Filiação: Elias Atala e Conceição Atala., data de nascimento: 

18/04/1935, brasileiro(a), natural de Coxim ms-MT, casado(a), 

comerciante., Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas para efetuarem o 

pagamento das custas (R$ 376,85) e taxa (R$ 126,31) processuais 

pendentes, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 28 de março de 2018.

Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168891 Nr: 5339-51.2014.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RIZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

168891 §!1y

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14485 Nr: 491-75.2001.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYME GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A FAZENDA NACIONAL (IAPAS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DOS SANTOS 

ALVARES FERREIRA - OAB:5260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO ANTÔNIO DE LIMA 

- OAB:PROC. FAZENDA N

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

14485 §!"Mv¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 491-75.2001.811.0006

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JAYME GONÇALVES DE OLIVEIRA

PARTE REQUERIDA: A FAZENDA NACIONAL (IAPAS)

INTIMANDO(S): Requerente: Jayme Gonçalves de Oliveira, Cpf: 

35972408104, Rg: 658.582 SSP GO Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

médico, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada para efetuar o 

pagamento das custas (R$ 424,31) e taxa (R$ 424,31) processuais 

pendentes, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 28 de março de 2018.

Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82664 Nr: 9127-83.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M S DOS SANTOS GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

82664 §!);a¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9127-83.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: M S DOS SANTOS GUERREIRO

INTIMANDO(S): Executados(as): M S dos Santos Guerreiro, CNPJ: 

01373088000150, brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada para efetuar o 

pagamento das custas (R$ 376,85) e taxa (R$ 129,19) processuais 

pendentes, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 28 de março de 2018.

Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91225 Nr: 6374-22.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL SPORTES MAGAZINE IMP. E EXP. 

LTDA, LENI PAESANO MARQUES GARCIA, MÁRIO GRACINDO MARQUES 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

91225 §!*-:¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 6374-22.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: PANTANAL SPORTES MAGAZINE IMP. E EXP. LTDA e 

LENI PAESANO MARQUES GARCIA e MÁRIO GRACINDO MARQUES 

GARCIA
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INTIMANDO(S): Executados(as): Leni Paesano Marques Garcia, Cpf: 

46904514191, Rg: 289.377 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

Executados(as): Mário Gracindo Marques Garcia, Cpf: 06190979149, Rg: 

484.770 SSP MT Filiação: Benedito Alves Garia e Nadir Marques Garcia, 

data de nascimento: 20/05/1952, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

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

Executados(as): Pantanal Sportes Magazine Imp. e Exp. Ltda, CNPJ: 

00942334000184Inscrição Estadual: 13019768-8, brasileiro(a), Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas para efetuarem o 

pagamento das custas processuais (R$ 376,85) e taxa (R$ 129,94) 

pendentes, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 28 de março de 2018.

Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95866 Nr: 933-26.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. ABADE TIOLA-ME, JOBNALDO ABADE 

TIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

95866 §!*[c¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 933-26.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: J. ABADE TIOLA-ME e JOBNALDO ABADE TIOLA

INTIMANDO(S): Executados(as): J. Abade Tiola-me, CNPJ: 

05544640000186, brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido

Executados(as): Jobnaldo Abade Tiola, Cpf: 53624114115 Filiação: , 

brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas para efetuarem o 

pagamento das custas (R$ 376,85) e taxa (R$ 126,01) processuais 

pendentes, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 28 de março de 2018.

Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154869 Nr: 2346-69.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABADE TIOLA & MOREIRA NEVES LTDA, 

ALEXSANDRA MOREIRA NEVES, MARIA NALVA ABADE TIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

154869 §!0Qf¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2346-69.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: ABADE TIOLA & MOREIRA NEVES LTDA e 

ALEXSANDRA MOREIRA NEVES e MARIA NALVA ABADE TIOLA

INTIMANDO(S): Executados(as): Abade Tiola & Moreira Neves Ltda, CNPJ: 

08930569000168, brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido

Executados(as): Alexsandra Moreira Neves, Cpf: 01369183100 Filiação: , 

brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

Executados(as): Maria Nalva Abade Tiola, Cpf: 35406658115 Filiação: , 

brasileiro(a), atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas para efetuar o 

pagamento das custas (R$ 376,85) e taxa (R$ 129,94) processuais 

pendentes, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Sozua, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 28 de março de 2018.

Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83906 Nr: 10396-60.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

83906 §!)H'¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10396-60.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO DE SOUZA

INTIMANDO(S): Executados(as): Paulo Roberto de Souza, Cpf: 

34024026100, Rg: 094476953-8 MEX MT Filiação: Antonio Carlos de Souza 

e Denir Coelho, data de nascimento: 15/09/1964, brasileiro(a), natural de 

Iturama-, casado(a), militar, Endereço: atualmente um lugar incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada para efetuar o 

pagamento das custas (R$ 484,54) e taxa (R$ 134,61) processuais 

pendentes, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 30 de março de 2018.

Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134601 Nr: 3625-61.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

134601 §!.O"¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES
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 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3625-61.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

PARTE REQUERIDA: NEUTON DA SILVA

INTIMANDO(S): Executados(as): Neuton da Silva, Cpf: 04050649772, Rg: 

1282587-5 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), comerciante, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada para efetuar o 

pagamento das custas (R$ 424,32) e taxa (R$ 129,46) processuais 

pendentes, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 30 de março de 2018.

Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134894 Nr: 3926-08.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARACY GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

134894 §!.Q¡¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3926-08.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

PARTE REQUERIDA: ESPOLIO DE ARACY GARCIA

INTIMANDO(S): Executados(as): Espolio de Aracy Garcia Filiação: , 

brasileiro(a), Endereço: Rua Tiradentes 403, Bairro: Centro, Cidade: 

Cáceres-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada para efetuar o 

pagamento das custas (R$ 383,68) e taxa (R$ 132,65) processuais 

pendentes, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 30 de março de 2018.

Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140519 Nr: 10161-88.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDIA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

140519 §!/&4¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10161-88.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

PARTE REQUERIDA: LEONIDIA SANTIAGO

INTIMANDO(S): Executados(as): Leonidia Santiago Filiação: , brasileiro(a), 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada para efetuar o 

pagamento das custas (R$ 381,47) e taxa (R$ 131,47) processuais 

pendentes, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 30 de março de 2018.

Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145774 Nr: 3869-53.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI DOS SANTOS AVELINO COMERCIO, 

RONI DOS SANTOS AVELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

145774 §!/Zk¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3869-53.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: RONI DOS SANTOS AVELINO COMERCIO e RONI DOS 

SANTOS AVELINO

INTIMANDO(S): Executados(as): Roni dos Santos Avelino, Cpf: 

84896965191 Filiação: , brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido

Executados(as): Roni dos Santos Avelino Comercio, CNPJ: 

02960106000162, brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, para efetuarem o 

pagamento das custas (R$ 381,28) e taxa (R$ 127,88) processuais 

pendentes, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 30 de março de 2018.

Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 98886 Nr: 3971-46.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS MODESTO DE OLIVEIRA, JOSIAS 

MODESTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO 

- OAB:7.800/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra JOSIAS MODESTO DE OLIVEIRA e 

OUTRO.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

O pedido de desistência da ação pelo Exequente conduz à extinção do 

feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII, do art. 485 do 

Código de Processo Civil.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com base no 

art. 485, VIII, do NCPC;
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b) Sem custas e honorários, na forma da lei;

c) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 101681 Nr: 6777-54.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYSA ELETRODOMÉSTICOS LTDA., 

REGINA FIALEK RYBA, BERNARDINO RYBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - OAB:10705/MT

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, cumpri o solicitado às fls. 

121/122, contudo, os Executados remanescem defendidos pelo advogado 

Wantuil Fernandes Júnior e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, intimo-os tanto da decisão de fls. 78/79, quanto das penhoras 

realizadas às fls. 81/82 através do respectivo causídico, para que, 

querendo, oponham embargos no prazo de 30 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 101681 Nr: 6777-54.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYSA ELETRODOMÉSTICOS LTDA., 

REGINA FIALEK RYBA, BERNARDINO RYBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - OAB:10705/MT

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:a)Indeferir o 

pleito de indisponibilidade de bens ante a ausência de esgotamento dos 

meios possíveis de localização de bens passíveis de penhora da parte 

executada, nos termos da fundamentação alhures;b)Deferir o pleito de 

tentativa de localização de veículos em nome dos executados via 

RENAJUD e SOMENTE nada sendo encontrado determinar que seja 

realizada pesquisa via INFOJUD (03 declarações de IR e Declarações de 

Operações Imobiliárias – DOI);c)Materializado sucesso na constrição, 

lavre-se em seguida o termo de penhora e depósito, ou das demais formas 

de constrição, intimando-se após exequente e executado;d)Restando 

infrutífera as diligências supracitadas, intime-se o Exequente a indicar 

bens dos executados passíveis de penhora, sob pena de suspensão da 

ação, forte no art. 40 da LEF e Súmula 314 do STJ;e)Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 103331 Nr: 8430-91.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA, ODETE MARIA 

FERNANDES SOUZA, RONAN GERALDO GOMES DE SOUZA, JOSÉ 

PEREIRA DE SOUSA, DIERLY BALTAZAR FERNANDES SOUZA, DAYSE 

BALTAZAR FERNANDES SOUZA, RENATO FERNANDES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 23.02.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97062 Nr: 2129-31.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYSA ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REGINA 

FIALEK RYBA, BERNARDINO RYBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - OAB:10705/MT

 certifico que estes autos foram remetidos à Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso e até a presente data não houve devolução. Assim, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Procurador Geral do Estado de Mato Grosso para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolvam a esta Escrivania.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 41161 Nr: 6163-59.2004.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FOAD GATTASS/HAYDEE DA 

SILVA GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

41161 §!%,^¨

EDITAL DE 1ª. e 2ª. PRAÇAS

 AUTOS N.º 6163-59.2004.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(S): ESPOLIO DE FOAD GATTASS/HAYDEE DA SILVA 

GATTASS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 140.650,57

PRIMEIRA PRAÇA: Dia 05/06/2018, às 10:00 horas.

SEGUNDA PRAÇA: Dia 05/06/2018, às 13:00 horas.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: MODALIDADE ELETRÔNICA, 

REALIZADAS ATRAVÉS DO SITE www.balbinoleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(BENS): imóvel situado à Av. General osório, área 

contendo 1.085.15m2 (um mil, oitenta e cinco metros quadrados e quinze 

decímetros quadrados), desmembrada da área maior 4.123,00m2, dentro 

do seguinte roteiro do MP1 ao MP2, segue confinando com a Rua General 

osório com zimute magnético 212o 30'00" e com a distância de 14,00 

metros do MP2 ao MP3 segue confinando com terreno YASUHIKO ENDO 

com azimute mag. De 302o 30'00", e a distância de 77,50 metros do MP3 

ao MP4, segue confinando com o terreno ROBERTO SILVA, com azimute 

mag. 32o10'00" e com a distância de 14,00 metros, do MP4 ao MP1 segue 

confinando com o terreno EDUARDO MIURA com azimute magnético de 

122o30'15" com a distância de 77,58m. Registrado sob a matrícula 10.731, 

às fls. 65.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(BENS): CÁCERES/MT

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL 

REAIS)

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil.

OBSERVAÇÃO: Caso o(s) executado(s) e/ou seu(s) respectivo(s) 

cônjuge(s) não seja(sejam) encontrado(s) para intimação pessoal, 

fica(ficam) intimado(s) do ato por este edital.

Cáceres - MT, 31 de março de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre
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Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84847 Nr: 424-32.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM PE QUENTE DE CALÇADOS E CONF. 

LTDA, NILZA DE FREITAS SILVA, JAIME ALVES DA COSTA, ELISÂNGELA 

DIAS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 05.02.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 168924 Nr: 5369-86.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ ARAÚJO FILHO, CONTATO 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, LUIZ ROBERTO HENRIQUE 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA DA SILVA GATTASS - 

OAB:, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO FARIAS FERREIRA 

PAES - OAB:15021, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449

 Vistos, etc.

(a) Intime-se o requerido para no prazo de 05 (cinco) dias úteis proceder à 

restituição dos bens descritos na certidão de fl. 51 realizada no processo 

n.º 218485, sob pena de sanções legais, inclusive multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento;

(b) Comunique-se ainda o Juízo da Terceira Vara acerca da decisão de 

fls. 84/86;

(c) Com o decurso do prazo, vistas ao autor para falar e depois 

conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 69924 Nr: 7372-58.2007.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIVALDO APARECIDO MARCHESI, SONIA MARIA 

DE SOUZA MARCHESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14.935/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Vistos, etc.

(a) Intime-se o autor para fazer prova de que representa o espólio do 

falecido, no prazo de 05 (cinco) dias;

(b) Após, vistas ao Município para falar em igual prazo e depois 

conclusos. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011476-73.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE BARBOSA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

MANIFESTE O RECLAMANTE EM 5 DIAS ACERCA DA CERTIDÃO RETRO, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DA AÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010417-50.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CEBALHO MEDINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011398-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DA PARTE DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002459-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO A(S) PARTE(S) DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DOS 

TERMOS DO ID (12219336), FICANDO CIENTE QUE, CASO QUEIRA, 

PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS 

DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005215-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A(S) PARTE(S) DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DOS 

TERMOS DO ID (12358939), FICANDO CIENTE QUE, CASO QUEIRA, 

PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS 

DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1004342-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO (OS) ADOGADOS DAS PARTE(S) DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12355737), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004713-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DO CARMO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12349244), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010293-67.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDINEY CEBALHO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001524-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELTON FERREIRA VANINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12335262), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000026-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SANTOS SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Audiência de conciliação redesignada para 17/04/2018, às 14:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001525-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR MATOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12330939), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12305580), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002499-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDER SOARES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12285311), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SANTOS SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Audiência de conciliação redesignada para 17/04/2018, às 14:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001233-24.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON FIGUEREDO PRIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12281968), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004272-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12279057), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002429-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DULCILENE MORAES DE SOUZA LARA (REQUERENTE)

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS ALEXANDRE DA SILVA OAB - SC11603 (ADVOGADO)

NORIVAL RAULINO DA SILVA JUNIOR OAB - SC17445 (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12268872), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010764-83.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYR DIAS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

ELEXANDRA BETHANIA FRAJADO DE SOUZA OAB - MT0018705A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12251775), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005213-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ANTONIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12473780), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO GONCALVES DE OLIVIERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12472324), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005145-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12446853), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004469-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DE ARRUDA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12446703), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007276-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12422950), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004002-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILTON FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12418427), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA FARIA LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12410765), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013254-20.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CESAR DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO)

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

ROSE KELLY DOS SANTOS MARTINEZ FERNANDEZ OAB - MT0009380A 

(ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ZANATA JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001413-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12402104), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004263-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COSMO GONCALVES PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12400251), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001672-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DA SILVA BOF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12399794), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006480-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMINIQUE LUIZ PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12369284), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004888-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SANTANA DA SILVA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA OAB - MT0019396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12355934), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005795-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12348830), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000101-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12300575), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003284-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DE MORAIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FERNANDA MARTINS MAMORE OAB - MT23197/O (ADVOGADO)

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12286676), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010689-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELI CHAVES DE BARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES - SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO VIEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12278338), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001568-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE VITTORAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12277720), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001614-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ADEILDO FERREIRA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12275849), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004110-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY DE ANDRADE E SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12275763), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010150-20.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDCARLOS DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO)
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RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001331-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR MORAES CAIXETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12275620), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003437-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12272038), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003222-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA GIMENEZ NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12264301), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003221-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA GIMENEZ NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12263364), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002382-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12260727), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003451-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NALBERT DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12259052), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE BARBOSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12256881), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MARTINIANO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT0015441A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12235480), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004773-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12227460), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003131-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDSON JESUS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12227258), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002929-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO RUSSO OAB - PR31666 (ADVOGADO)

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES OAB - PR0029409A 

(ADVOGADO)

SIDNEI GILSON DOCKHORN OAB - PR23159 (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12466033), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007222-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON SENABIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12465717), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL LOPEZ PARABA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (11908080), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007209-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12467469), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007210-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUCILENE ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12465839), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007207-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12463435), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007206-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12460792), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004825-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY VIANA VELASQUEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12453350), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010901-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATANNI COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DA PARTE DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004483-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PAULO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12453327), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005049-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA RIBEIRO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12453290), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010912-31.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DANIEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12380363), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002722-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011885-20.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CESAR OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO R. DESPACHO retro

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005045-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADAO DELUQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12453262), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011428-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAU GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)
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INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005124-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE FERNANDES CAIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12453059), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011979-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN COSTA PERIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010179-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL THIAGO GARCIA DA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011486-20.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE SOUZA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

MANIFESTE O RECLAMANTE EM 5 DIAS ACERCA DA CERTIDÃO RETRO, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DA AÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013286-59.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BITTENCOURT DAL VESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12414894), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002055-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011583-20.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA LIMA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003225-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLA OLIVEIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/08/2017 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003566-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI JOSE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011874-59.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER DE CASTRO MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
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(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILMARA RUIZ OAB - MT0009941A (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12040680), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003225-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLA OLIVEIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011900-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OZIDIO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROSA GOMES OAB - MT11390/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000070-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID (12383751), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010570-20.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE AMORIM BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

MILENA PIRAGINE OAB - MT0017210S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

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

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012149-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DHEYVID MAICON XAVIER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012747-20.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA -CEF (REQUERIDO)

DIODORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLAVO DA SILVA OAB - MT0017172A (ADVOGADO)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8010126-16.2016.8.11.0006 REQUERENTE: RENATA GOMES REQUERIDO: 

OI S/A Vistos, etc. Em decisão proferida na data de 21/06/2016 pelo 

Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011398-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8011398-45.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA proposta por NAIR 

PEREIRA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que, ao 

tentar comprar em um estabelecimento comercial, foi informada que a 

Requerida havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito por 

um débito no valor de R$ 168,79 (cento e sessenta e oito Reais e setenta 

e nove centavos). Entretanto, nunca teve qualquer relação contratual com 

a Requerida, razão pela qual a inscrição é indevida. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por vários meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

corroborando que inexiste fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. SEm custas e sem honorários. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011398-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8011398-45.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA proposta por NAIR 

PEREIRA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que, ao 

tentar comprar em um estabelecimento comercial, foi informada que a 

Requerida havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito por 

um débito no valor de R$ 168,79 (cento e sessenta e oito Reais e setenta 

e nove centavos). Entretanto, nunca teve qualquer relação contratual com 

a Requerida, razão pela qual a inscrição é indevida. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por vários meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

corroborando que inexiste fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. SEm custas e sem honorários. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229279 Nr: 750-74.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MASSAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO SILVA 

MACEDO - OAB:18079/MT

 Vistos etc;

I – Ante o teor da certidão de fl. 17, devolva-se à Comarca de origem, com 

nossas homenagens e cautelas de estilo.

II - Procedam-se as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 190905 Nr: 8854-60.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o denunciado ALEXANDRE 

SABINO, brasileiro, casado, empresário, nascido aos 12/10/1975, natural 

de São José do Rio Preto/SP, portador do RG nº. 935.646, SSP/MT, e CPF 

nº. 771.357.761-00, filho de Benedito Sabino Ferreira e Judith Aparecida 

Pazianoto Sabino, residente na Rua Valdecir Agripino, n°. 1.631, Jardim 

São Paulo, Mirassol D´Oeste/MT, das penas do artigo 14, “caput”, da Lei 

nº. 10.826/03, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo 

Penal.Como consectário, DETERMINO a restituição da pistola marca Taurus 

calibre .380, número KEU 05840 PT 59 e das munições apreendidas, 

conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 12, mediante termo nos 

autos.Após o trânsito em julgado, providencie as baixas e anotações de 

estilo, comunicando-se ao Cartório Distribuidor.Isento o denunciado do 

pagamento das custas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 132310 Nr: 1057-72.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEBERGESAN RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

a denúncia, para CONDENAR o denunciado VALTEBERGESAN 

RODRIGUES, brasileiro, casado, natural de Cuiabá/MT, nascido aos 

15/09/1980, filho de Carlos Alberto Rodrigues e de Maria Luciene, portador 

do CPF nº. 921.799.241-00, e RG nº. 1179346-5, SJ/MT, residente na Rua 

Joaquim Porfírio Filho, quadra 66, casa 11, Bairro Cristo Rei, Várzea 

Grande/MT, como incurso nas penas do artigo 14, da Lei nº. 10.826/03 (...) 

tornando-a DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E EM 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA, ante a ausência de quaisquer outras causas ou 

circunstâncias modificadoras da pena.Estabeleço ao réu o REGIME 

ABERTO, levando em conta o que determina o artigo 33, § 2º, “c” do 

Código Penal. Entendo que se encontram presentes os requisitos do artigo 

44 do Código Penal, dessa forma substituo a pena aplicada ao réu por 

duas penas restritivas de direito, qual seja, 1-Prestação de serviços à 

comunidade; 2-Limitação de fim de semana, que deverá ser determinado 

pelo Juízo da Execução a forma do cumprimento.Considerando o fato de 

que o réu respondeu o processo em liberdade, dada a natureza da pena e 

regime fixado, bem como que não se encontram presentes os requisitos 

ensejadores de sua prisão preventiva prevista no artigo 312 do CPP, 

CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.Após o trânsito em 

julgado, inscreva-se o nome do Réu no rol dos culpados e expeça-se Guia 

de Execução Penal. Condeno-o ao pagamento das custas e despesas 

processuais (CPP, Art. 804).Efetue-se a detração da pena, nos termos 

dos artigos 42 e 44, § 4º, ambos do Código Penal. Comunique-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral, INFOSEG aos Institutos de Identificação e 

demais órgãos de praxe. Determino que a arma e as munições 

apreendidas sejam encaminhadas ao Comando do Exército, no prazo 

máximo de 48h (quarenta e oito horas), para destruição ou doação aos 

órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do 

regulamento da Lei. (artigo 25 da Lei 10.826/2003).Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 172411 Nr: 8079-79.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO LEOZIR RAMOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERNANDES 

FRANCO ZILIANI - OAB:8073

 Pelo exposto e tudo que os autos constam, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão punitiva do Estado manifesta na denúncia, e CONDENO o réu 

ROBERTO LEOZIR RAMOS VIERA, vulgo “Gaúcho”, natural de Nonoai/RS, 

nascido em 22.11.1953, filho de José Ramos e Celina Borges Vieira, como 

incurso nas sanções do artigo 217-A do CP.Passo a dosar a pena:A pena 

prevista para o crime de estupro de vulnerável é de 8 a 15 anos de 

reclusão. A culpabilidade do réu, analisada sob prisma da reprovabilidade 

da conduta, evidencia a existência de dolo intenso (inerente ao tipo penal). 

O réu não registra antecedentes criminais. A conduta social mostra-se 

normal ao homem médio brasileiro. A personalidade do réu, não pode ser 

valorada por ausência de prova técnica. O motivo do crime foi a intenção 

de satisfazer lascívia própria (inerente ao tipo). As circunstâncias do 

crime devem ser motivadoras do aumento da pena acima do mínimo, 

porquanto aproveitou-se da relação de confiança depositada pela mãe da 

vítima, que lhe deu morada em sua própria casa para praticar o crime, 

contra a vítima de apenas 02 anos de idade. As consequências do crime 

são gravíssimas, entrementes, inerente ao tipo penal. O comportamento da 

vítima, no caso em apreço, em nada contribuiu para a consecução do 

evento delituoso. Assim, atendendo às circunstâncias do artigo 59 do 

Código Pena (circunstancias desfavoráveis), fixo a pena base acima do 

mínimo legal, ou seja, 09 (nove) anos e 04(quatro) meses de reclusão.Não 

existem causas atenuantes e agravantes a serem consideradas, e à 

míngua de quaisquer outras causas modificativas da pena. Torno-a 

DEFINITIVA EM 09 (nove) anos e 04(quatro) meses de reclusão.Fixo o 

REGIME INICIALMENTE FECHADO, obediente ao disposto na Lei 8.072/90, 

bem como o previsto no artigo 33, §2º, “a” do Código Penal.Considerando 

o fato de que o réu permaneceu solto durante toda a instrução criminal e 

ausentes os requisitos da custódia cautelar, (...) Intime-se a vítima, na 

pessoa de seu representante legal (CPP, Art. 201,§ 1º)Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 162016 Nr: 9806-10.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DIEGO GALONE VALENTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEXANDRA BETHANIA 

FRAJADO DE SOUZA - OAB:18.705 MT

 Ex Positis, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o 

acusado WESLEY DIEGO GALONE VALENTIM, brasileiro, natural de 

Cáceres – MT, nascido em 06 de outubro de 1993, filho de Fatimo Antônio 

Valentim e Roseli Galone, residente e domiciliado na Rua do Pasto, s/nº, do 

delito previsto no artigo 155, §4, inc. I e IV do Código Penal, com arrimo no 

Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova de 

ter o réu concorrido para a infração penal. Isento de custas. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 178365 Nr: 1199-37.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o réu PEDRO DA SILVA MAGALHÃES, vulgo “Nego”, 

brasileiro, convivente, nascido aos 22/02/1975, natural de Cáceres/MT, 

filho de Sebastião Antunes Magalhães e Carmosinha da Silva Magalhães, 

residente na Rua dos Macucos, nº. 03, Maracãnanzinho, Cáceres/MT, pela 

prática do crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97. (...) Na segunda 

fase, verifico a existência da atenuante da confissão espontânea (artigo 

65, inciso III, alínea “d”, do CP), motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6 (um 

sexto), tornando a pena em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) 

dias-multa e em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias a pena de suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor.Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de 

pena, razão pela qual torno a pena DEFINITIVA em 06 (SEIS) MESES DE 

DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA E EM 02 (DOIS ) MESES A PENA DE 

SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A 

HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, que fixo em um 

trigésimo do salário mínimo vigente a época dos fatos, ante ausência de 

quaisquer outras causas ou circunstâncias modificadoras da 

pena.Estabeleço ao réu o REGIME SEMIABERTO para início do 

cumprimento da pena, levando em conta o que determina o artigo 33, § 2º, 

alínea “c”, do Código Penal. (...) Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 232218 Nr: 2544-33.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN CASTRO DA SILVA, ALICIA SOUZA 

OLIVEIRA, THIAGO ELPIDIO SILVA PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374, 

RENATA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial e restando 

comprovado a existência das condições, pressupostos e fundamentos 

que autorizam a segregação cautelar elencados no Estatuto Processual 

Penal, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva pleiteadas 

pelas defesas de WILLIAN CASTRO DA SILVA e THIAGO ELPIDIO SILVA 

PINHO.ALICIA SOUZA Por todo o exposto, em dissonância com o parecer 

ministerial e com supedâneo no art. 321 do Estatuto Adjetivo Penal, 

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE ALICIA SOUZA OLIVEIRA, brasileira, 

manicure, nascida em 30/07/1998, natural de Cáceres/MT, filha de Maria 

Luiza da Silva Souza e Manoel da Silva Oliveira, cumulada com as 

seguintes medidas cautelares, vejamos:a) Comparecimento mensal no 

juízo processante, por 3 (três) meses, para informar e justificar suas 

atividades;b) Comunicação imediata ao juízo do seu atual endereço e de 

eventual troca.c) Comparecimento a todos os atos processuais.d) 

Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.e) Proibição 

de ausentar-se do Estado de Mato Grosso, sem a devida autorização 

judicial.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA e 

TERMO DE COMPROMISSO das medidas cautelares acima fixadas, para 

colocar imediatamente em liberdade ALICIA SOUZA OLIVEIRA.Deverá o sr. 

Oficial de Justiça, no ato do cumprimento desta decisão, cientificar a 

autuada de que, caso descumpra quaisquer das medidas cautelares 

impostas, ensejará a revogação da mesma e decretação da prisão 

preventiva (parágrafo único do artigo 312 do Código de Processo Penal – 

Lei nº 12.403/11). Comunique-se o Juízo da Execução Penal desta 

Comarca acerca da prisão em flagrante delito do autuado Willian Castro da 

Silva, para as providências que entender necessárias.Em tempo, 

comunique-se o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea 

Grande/MT, vez que o autuado Thiago Elpidio Silva Pinho se encontra 

segregado na unidade prisional de Cáceres/MT.Notifique-se o Ministério 

Público e Defesas.Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228962 Nr: 494-34.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMAXUEL DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SANTANA DA 

SILVA - OAB:19102 MT, VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - 

OAB:14495/B

 Vistos.

Conclusão desnecessária.

Intime-se a defesa do reeducando, em nome dos causídicos indicados na 

guia de execução penal de fls. 06/07 para que manifestem-se em relação 

ao cálculo de pena de fls. 28.

 Após decurso do prazo ou manifestação, façam os autos conclusos.

Cumpra-se e intimem-se.

Demais diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001347-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA OAB - MT21911/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIO JEOVANE DEPRA (REQUERIDO)

SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor para querendo em 15 dias impugnar a 

contestação apresentada

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001283-53.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS KAZUO YANO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BAYER S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 (ADVOGADO)

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

 

Intimo o patrono do Autor para querendo manifestar nos autos acerca da 

impugnação apresentada pelo Embargado

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000219-71.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO CASTOLDI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000219-71.2018.8.11.0005 AUTOR: LINCON BARELLA RÉU: ADAO 

CASTOLDI Vistos etc. O pedido para deferimento da Justiça Gratuita, 

merece acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite 

a carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o 
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benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. A prova 

produzida pelo documento (fls.13) demonstra que a parte autora não 

possui rendimentos suficientes para o desembolso das despesas do 

processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento e de sua 

família. Assim, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte 

autora, não havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido 

de que ela pode arcar com as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser 

deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura 

impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de sua 

capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o 

exposto, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. Designo 

audiência de conciliação e mediação para o dia 13 de junho de 2018, às 

14:00 horas. Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 15 de março de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000300-20.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE GOES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000300-20.2018.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 6.069,52; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: SIMONE DE GOES LIMA Parte Ré: EXECUTADO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Faculto à parte autora a emenda 

da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos declaração 

de imposto de renda, com intuito de comprovar impossibilidade de 

pagamento de custas. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 02 de abril de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11202 Nr: 1179-74.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Danilo Trevisol Guerini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Rogério de Bortoli Keller - OAB:29.238 RS, Sérgio 

Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 Intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo de Avaliação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93575 Nr: 1602-43.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Bilieri, Ana Bitencort

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1602-43.2014.811.0005 cód 93575

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

PARTE RÉ: Renato Bilieri e Ana Bitencort

CITANDO(A, S): Requerido(a): Renato Bilieri, Cpf: 00251748197, Rg: 

1529276-2 SSP MT filho de Ana Bitencort Bilieri, nascido em 02/03/1983, 

brasileiro(a), natural de Alto paraguai-MT, solteiro(a), desempregado.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/07/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 12.620,17

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para no prazo de 

03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre 

o valor da causa. Fique ciente de que dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) 

dias para interposição de embargos à execução, independente da 

segurança do Juízo.

 RESUMO DA INICIAL: O autor propôs ação de execução com base em 

titulo extrajudicial em face do citando e outros. Afirma que os executados 

firmaram Cédula de Crédito Bancário n. B21930111-8 (n. anterior 

B21230111-8) o qual receberam do exequente a quantia de R$10.000,00 

(dez mil reais), conforme documentos que juntou aos autos. Alega que os 

executados não adimpliram a obrigação assumida. Fez os requerimentos 

de praxe.

DESPACHO: Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 93/93verso. Cite-se a parte 

executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que, no prazo de 

03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação 

a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral 

pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, 

cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do 

prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de devedor, 

independente da segurança do Juízo. Não sendo efetuado o pagamento e, 

desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda 

via do mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados 

pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a 

garantia da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, CPC). Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 

72, inciso II, do NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública 

atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa da parte devedora. 

Após, conclusos para ordenação de procedimento. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.
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Eu, , digitei.

 Diamantino - MT, 27 de março de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6938 Nr: 341-68.1999.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Postos De Serviços Máximos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Refrigerantes Fresk Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Érika Sanches Casati - OAB:9422/MT, Naiara Dias 

Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassiano Lourenço Sanches 

- OAB:11333

 Intimo o credor para manifestar no prazo de 05(cinco) dias, acerca Atos 

Negativa 1º e 2º Leilão de fls. 325/326.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 25149 Nr: 2788-53.2004.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sontag Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi José Pedrini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT, Vinícius Pereira Muller - OAB:18308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 169/170 e, determino a remoção do produto para a 

empresa Trabachim Armazéns Gerais Ltda, localizada no Bairro Novo 

Diamantino, nesta Cidade de Diamantino/MT.

Fica registrado que não está permitida a venda do produto.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80497 Nr: 2886-28.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DV, EdQV, MBPV, AHM, CSSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza - 

OAB:15687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14.469-A, Marcos 

Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT, Mauri Marcelo Bevervanço - 

OAB:OAB/PR 42.277, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s):Dorlei Vitorassi e outros

 Localidade: Diamantino/MT(Bairro Novo Diamantino)

Finalidade da Diligência: Mandado de Entrega

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29162 Nr: 508-41.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroterra Com. e Rep. Imp. Exp. Ltda, Sonia 

Maria Pahim Ferreira, Milton Mateus Criveletto, Alcio Geovani Criveletto, 

Sandra Aparecida Eurich Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Sivero Mantesso - 

OAB:200889/SP, Rafaela Posser - OAB:OAB/MT 9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o exequente para no prazo de 15(quinze) dias, caso queira 

adjudicar ou alienar os imóveis penhorados (decisão fls. 339) e para 

efetivar o pagamento da complementação da diligência fls. 377 verso, no 

valor de R$ 932,00(novecentos e trinta e dois reais)a ser emitida junto ao 

site www.tjmt.jus br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34725 Nr: 2932-22.2007.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Lanzoni, Antônio Declevo Vattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bayer Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Lucas Pinto Simão - OAB:275502/SP, Nady Dequech - 

OAB:232445/SP, Sergio Pinheiro Marçal - OAB:OAB/SP 91.370

 Vistos etc.

A petição de fl. 1560/1580 de habilitação do advogado Dr. Odair Bussiquia, 

visando o recebimento de crédito decorrente de honorários advocatícios, 

deve ser postulada perante a 2ª Vara desta Comarca a qual tem 

competência para julgar ação de inventário. Registra-se que o contrato de 

honorários (fls. 1576/1577), está datado do ano de 2008, aparentando 

estar prescrito, uma vez que a pretensão para crédito de honorários 

advocatícios se dá em 05 (cinco) anos.

Redesigno audiência de conciliação para o dia 12 de abril às 14:00 horas.

Saem os presentes intimados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44153 Nr: 818-08.2010.811.0005

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Adiles Mesquita de Almeida, Ruth de Almeida 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor de Souza Júnior, Luiz Henrique de 

Oliveira Souza, Valdomiro de Freitas Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3670/A, Celito Liliano Bernardi - OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - OAB:7066, Gildo 

Capeletto - OAB:7288-A, SHEILA GOMES DE CARVALHO - 

OAB:20415/O

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte autora acerca do petitório de fls. 819/821. Fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo ‘in albis’ certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2466 Nr: 48-69.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Dorta de Souza, Adalgisa Totti de Souza, 

Ademir Martins Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14678, 

Emerson Sanábria Carvalho - OAB:6413/MT, João Batista de 

Almeida - OAB:20758

 Vistos etc.

 Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a 

Exceção de Pré-Executividade de fls. 251/257.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1081 Nr: 335-95.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A - Sob intervenção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albertino Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Intimo o credor para no prazo de 05(cinco) dias, juntar a Planilha 

atualizada do débito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100476 Nr: 1685-25.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romeu José Ciochetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalgomar Importação e Exportação de 

Produtos Agropecuários L, Edmir José Sia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:OAB/MT 15.747, FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:12.529-A

 Vistos etc.

Ante a conversão da presente execução provisória em execução 

definitiva, desnecessária a manutenção da caução do imóvel matriculado 

sob nº 8.618, no RGI de Campo Novo do Parecis/MT, assim sendo, defiro o 

pedido de fl. 999 e, determino expeça-se ofício ao referido cartório para 

que proceda a baixa da mencionada caução.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91023 Nr: 3228-34.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaias Pereira Queiroz, Solange Gonçalves Eugenia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Marques da Silva, Construtora Muralha 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brunna Portela Alves - 

OAB:15418/MT, Lussivaldo Fernandes de Souza - OAB:10186

 Ante o exposto, ACOLHO em parte a pretensão deduzida na inicial e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos dos demandantes, 

razão porque:a) CONDENO os requeridos, solidariamente, ao pagamento 

da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para os autores, a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, cuja incidência deverá 

ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo 

INPC a partir da prolação da sentença.b)CONDENO os requeridos, 

solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 9.844,09 (nove mil 

oitocentos e quarenta e quatro reais e nove centavos) para os autores, a 

título de indenização por danos materiais. Fixo, desde já, juros de mora 

legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, 

cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a 

correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença.c)CONDENO as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento 

da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a parte autora, a título de 

indenização por danos estéticos, fixando, desde já, juros de mora legais 

em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, cuja 

incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a 

correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.CONDENO 

os requeridos, solidariamente, ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da 

causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do 

NCPC.Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com fulcro no art. 487, I, do NCPC.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94049 Nr: 1874-37.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvan Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor, razão pela 

qual JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC.CONDENO o autor ao pagamento dos honorários 

advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser 

devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC.P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.Diamantino, 26 de março de 2018. André Luciano Costa GahyvaJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 26686 Nr: 937-42.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária São Lucas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Júnior - 

OAB:2615 - MT, Patricia da Silva Lara Castrillon - OAB:8544/MT, 

Saladino Esgaib - OAB:2567-MT

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 22186 Nr: 1043-38.2004.811.0005

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária São Lucas S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Guilherme Júnior - 

OAB:2615 - MT, Nádima Vasconcelos de Figueiredo - OAB:7918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme F. Gardelin - 

OAB:132.650/SP

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 397.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23969 Nr: 1931-07.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária São Lucas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Júnior - 
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OAB:2615 - MT, Marcelo Zandonadi - OAB:4266

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 693.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124191 Nr: 487-45.2018.811.0005

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Nossa Senhora Aparecida Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcebiades Zambenedetti Transportes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, para recolher as taxas e custas Judiciais de 

preparo da Carta Precatória a ser encaminhada a Comarca de Nova 

Mutum, através do site www.tjmt.jus.br, encaminhando guia e 

comprovante de recolhimento a este juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 597 Nr: 416-49.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Vançan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 Intimo o autor acerca da expedição de carta precatória para que adote as 

providências necessárias a sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34103 Nr: 2355-44.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT. Comércio de Combustível Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dimas Tortelli, Mauro Francisco Tortelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelir Fátima Jacobowski Geier 

- OAB:3437, Tássia de Azevedo Borges Torres - OAB:12296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor acerca da expedição de carta precatória para que adote as 

providências necessárias a sua distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1636 Nr: 444-17.1995.811.0005

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edward Rossi Vilela Silva, Solange Torres Girardelli 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Franciscato Sanches - 

OAB:MT 2.32l-B, Arnaldo Rauen Delpizzo - OAB:4708-A/MT, Valdecir 

Errera - OAB:MT 3.365-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Laércio Faeda - OAB:3589-B/MT, 

Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5050 Nr: 627-90.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edward Rossi Vilela Silva, Solange Torres 

Girardelli Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Franciscato 

Sanches - OAB:MT 2.32l-B, Valdecir Errera - OAB:MT 3.365-A

 Ante o exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito do exequente BANCO 

DO BRASIL S/A com os executados, no que tange a Escritura de 

Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária e Pignoratícia.Via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com julgamento do mérito, na 

forma do art. 487, II, do CPC.E por conseguinte, CANCELO as penhoras 

realizadas no presente feito, expedindo-se os ofícios ao RGI de 

costume.Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da causa, 

devidamente atualizado, na forma do art. 85 e ss. do CPC.Após as 

formalidades legais, arquivem-se os autos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90225 Nr: 2539-87.2013.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creonice Rosa Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ordália Brandespin de Nicer Rolon, Espolio de 

Juan Nicer Rolon, Carlos Nicer Brandespim Rolon, Renata Beatriz 

Brandespim Rolon, Juan Carlos Brandespin Rolon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

 De início, verifico que o requerido em petitório de fl. 97, já foi deferido.

DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, ciência à parte autora para manifestar-se.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94694 Nr: 2236-39.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kinara Spigiorini dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Inicialmente, anota-se que as matérias alegadas em sede de preliminar, na 

peça de defesa do requerido, se confundem com o mérito da demanda, e 

com este serão analisadas na ocasião da sentença.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 04 de 

julho de 2018, às 15:00 horas.

As partes prestarão depoimento pessoal sob pena de confesso (artigo 

385 caput e § 1º NCPC). As testemunhas deverão ser qualificadas (artigo 

450 caput NCPC), bem como o(a) procurador(a) constituído(a) das partes 

litigantes intimar ou informar a(s) testemunha(s) arrolada(s), do dia, da 

hora e do local da audiência designada (art. 455, caput e § 1º, NCPC), 

ressalvado os casos do § 4º do art. 455 do mesmo ‘codex’.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas antes da audiência (art. 357, § 4, CPC/2015), sob pena de 

preclusão.

Proceda-se, se for o caso, nos termos do art. 477, §§ 3º e 4º, do 

CPC/2015.

Constem as advertências do § 8º, do art. 334 § 5º, do art. 455 e a 

informação do art. 463, todos do CPC de 2015. O depoimento prestado em 

juízo é considerado serviço público (art. 463, NCPC).

Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98235 Nr: 714-40.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mauro Dambrós

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Médio Norte 

Ltda - COOPERCREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de denunciação à lide.Intime-se o 

autor/reconvindo, na pessoa de seu procurador, para contestar, em 15 

(quinze) dias, bem como para apresentar impugnação a defesa 

apresentada pelo requerido.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências............................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93973 Nr: 1820-71.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A - Brasil Telecom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A, Ana Tereza Palhares Basílio - OAB:74802 RJ, Maria 

Lucia Ferreira Teixeira - OAB:3662/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 199/200), interposto pela parte 

autora contra a decisão proferida às fls. 194/197, afirmando haver 

contradição na “decisum”, pugnando pela reforma da decisão e indeferir a 

inversão do ônus da prova.

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer contradição, considerando-se 

que sua fundamentação afastada qualquer rediscussão.

 Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados:

O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os Embargos de 

Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a integração de 

decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. 

Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA 

Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira 

Turma, j. 22.4.2014).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a decisão proferida às fls. 194/197.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31698 Nr: 200-68.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comercio de Maquinas e 

Implementos Agricolas Ltda, José Luiz Manrique de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:OAB/MT 16.012

 Vistos etc.

Adote-se a Srª Gestora as providências necessárias para intimar 

pessoalmente o devedor da decisão de fls. 101/102, visto que ele não tem 

procurador constituído.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88247 Nr: 544-39.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio de Souza Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Vistos etc.

De início, desentranhe-se o Termo de Audiência de fl. 69 e junte nos autos 

em apenso (embargos à execução – código 89837).

DEFIRO a penhora dos créditos pertencente a parte executada nos autos 

do processo tombado sob nº 43710-47.2012.811.0041 em trâmite na 13ª 

Vara Cível de Cuiabá/MT, até que atinja ao valor do débito exequendo.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89837 Nr: 2184-77.2013.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio de Souza Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de 

instrução e julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.

Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes interesses em 

conciliarem.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39990 Nr: 860-91.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Riediger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Lucia da Silva, Elizio Lemes de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declarações (fls. 285/286), interposto pela parte 

demandada contra a decisão proferida às fl. 281, afirmando haver 

contradição na ‘decisum’.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 
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tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do NCPC.

No caso, a decisão de fls. 281, deferiu o pedido do autor (fls. 276/277), e 

determinou a citação da parte demandada Srª Ana Lucia da Silva Riediger, 

via edital, em virtude de que o endereço fornecido às fl. 245, é no 

estrangeiro. No entanto, as informações trazidas pelo autor, dão conta de 

que a demandada reside no Brasil, mais precisamente na cidade de Ponta 

Porã (fl. 279), portanto, tal diligência para a intimação da requerida, no 

estrangeiro, não se faz necessária.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a decisão proferida às fl. 281.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95571 Nr: 2827-98.2014.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmosita Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e determino as seguintes 

providências:Intime-se a parte exequente para juntar a planilha atualizada 

do débito.Aportando a planilha, CITE-SE o executado, para que, no prazo 

de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), 

acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 

em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de 

integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela 

metade, cientificando-o, ainda, a parte devedora de que dispõe do prazo 

de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de devedor, 

independente da segurança do Juízo.Não sendo efetuado o pagamento e, 

desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda 

via do mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados 

pelo exequente ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a 

garantia da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o executado dos atos praticados. (§ 1º, art. 

829, CPC).Proceda-se a retificação no Sistema Apolo, eis que o feito 

processa-se em Ação de Execução.Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87910 Nr: 172-90.2013.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lorete Romão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rozângela Natália Santana, Rosalina Santana, 

Armando Santana, Nicolino de Santana, Valentin do Bondespacho 

Santana, Ana de Almeida Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 27 de 

junho de 2018, às 16:00 horas.

As partes prestarão depoimento pessoal sob pena de confesso (artigo 

385 caput e § 1º NCPC). As testemunhas deverão ser qualificadas (artigo 

450 caput NCPC), bem como o(a) procurador(a) constituído(a) das partes 

litigantes intimar ou informar a(s) testemunha(s) arrolada(s), do dia, da 

hora e do local da audiência designada (art. 455, caput e § 1º, NCPC), 

ressalvado os casos do § 4º do art. 455 do mesmo ‘codex’.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas antes da audiência (art. 357, § 4, CPC/2015), sob pena de 

preclusão.

Proceda-se, se for o caso, nos termos do art. 477, §§ 3º e 4º, do 

CPC/2015.

Constem as advertências do § 8º, do art. 334 § 5º, do art. 455 e a 

informação do art. 463, todos do CPC de 2015. O depoimento prestado em 

juízo é considerado serviço público (art. 463, NCPC).

Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87175 Nr: 2885-72.2012.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Asprocadia, Jair Stevaneli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclair João Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucans Nogueira - 

OAB:16040/MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Via de consequência, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e, DECLARO 

viável a pretensão monitória, constituindo, de pleno direito, o título 

executivo judicial, no valor descrito na inicial, relativo a prova escrita, 

conforme documento(s) acostado(s), sem eficácia de título executivo, 

acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir da 

sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.Condeno a 

parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado 

(ressalvando os benefícios da justiça gratuita deferida a parte 

demandada).P.I.C.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88096 Nr: 368-60.2013.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovacir Aloide de Souza.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, ciência à parte autora para manifestar-se.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95013 Nr: 2406-11.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nildo Fernandes Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Sobral Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Tarcísio Almeida 

da Silva - OAB:4677/MT, Francisray Arthur Santos Alves - 

OAB:18798, Gabriela Benine Salicio - OAB:18.244, Luis Augusto 

Malheiros Abreu Cavalcanti - OAB:18806, Mauricio Aude - 

OAB:4.667/MT, Mikael Aguirre Cavalcanti - OAB:9247, Pedro Sylvio 

Sano Litvay - OAB:7042/MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fidelis Itamar de Queiros - 

OAB:12145 MT

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, DEFIRO o 

pedido de fl. 127.

Designo audiência de conciliação para o dia 20 de junho de 2.018, às 

13:00 horas.
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Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38011 Nr: 2865-23.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Andre Campos Podolan, Helton Podolan, Marcos 

Aparecido Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Aparecido Rodrigues, Marco Andre 

Campos Podolan, Helton Podolan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jôni de Arruda Pinto - 

OAB:3.600/MT, Marcelle Ramires Pinto - OAB:9944, Marcelle 

Ramires Pinto Coelho - OAB:9944, Marcos Aparecido Rodrigues - 

OAB:4591-B/MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT, Ruth 

Sousa Dourado - OAB:7.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelle Ramires Pinto - 

OAB:9944, Marcelle Ramires Pinto Coelho - OAB:9944, Marcos 

Aparecido Rodrigues - OAB:4591-B/MT, Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT, Ruth Sousa Dourado - OAB:7.141

 Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da prova pericial, consignada 

às fls. 31/323 e DECLARO preclusa a prova pericial, requerida pelo do 

autor/reconvindo Marcos Aparecido Rodrigues.Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 27 de junho de 2018, às 

15:00 horas.As partes prestarão depoimento pessoal sob pena de 

confesso (artigo 385 caput e § 1º NCPC). As testemunhas deverão ser 

qualificadas (artigo 450 caput NCPC), bem como o(a) procurador(a) 

constituído(a) das partes litigantes intimar ou informar a(s) testemunha(s) 

arrolada(s), do dia, da hora e do local da audiência designada (art. 455, 

caput e § 1º, NCPC), ressalvado os casos do § 4º do art. 455 do mesmo 

‘codex’.Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem 

rol de testemunhas antes da audiência (art. 357, § 4, CPC/2015), sob pena 

de preclusão.Proceda-se, se for o caso, nos termos do art. 477, §§ 3º e 

4º, do CPC/2015.Constem as advertências do § 8º, do art. 334 § 5º, do art. 

455 e a informação do art. 463, todos do CPC de 2015. O depoimento 

prestado em juízo é considerado serviço público (art. 463, 

NCPC).Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 20270 Nr: 2589-65.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alexandre Colvero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aventis Cropscience Brasil Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A, Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 Ante o exposto, intimem-se as partes para a apresentação de pareceres 

ou documentos elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 510, do 

NCPC).DETERMINO a intimação do devedor nos termos do § 4º, do art. 

513, do CPC/2015.NOMEIO como perito do Juízo o Sr. RONALDO ROSA 

TAVEIRA, engenheiro civil, fone: (65) 99800-5399, email: 

ronaldo.taveira@hotmail.com,, independentemente de compromisso (NCPC, 

art. 466). Intime-se o perito judicial para cumprir o determinado no § 2º do 

art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte 

demandada para depositar os honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim 

de que os autos possam prosseguir.Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para 

a entrega do laudo, a partir da data da realização da perícia.Aportando o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se em 15 (quinze) dias.Via 

de consequência, CANCELO a decisão de fls. fls. 196/197.Após, volte-me 

os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4622 Nr: 126-97.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel - Comércio de Produtos Agrícolas Ferrarin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Dorta de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Italo Jorge Silveira Leite - 

OAB:10074/MT, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14678

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido do devedor e, via de consequência, 

JULGO EXTINTA a pretensão executiva, forte no art. 487, II, do CPC de 

2015.Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

da causa devidamente atualizada, nos termos do § 2º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil, uma vez que o pedido do devedor acarretou a 

extinção do processo.Após as formalidades legais, arquive-se.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96325 Nr: 3269-64.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronie Elson Mendes Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar em 05(cinco) dias, acerca da Certidão 

Negativa de fls. 144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44253 Nr: 919-45.2010.811.0005

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geni Ferreira Calciolari de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 Intimo o patrono do Autor para que em 5 dias comprove a distribuição da 

Carta Precatória

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 16039 Nr: 2181-11.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Martins Cardoso, Laercio Martins 

Cardoso

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonadabe dos Reis Santiago 

- OAB:7632, Leonardo Alberto Prado Feuser - OAB:7792/MT, Luis 

Felipe Lammel - OAB:7.133/MT

 Intimação do Patrono do Autor para se manifestar no prazo de 05 dias, 

acerca do Ofício nº 150/2018, juntado aos autos às fls. 321 e 321 verso, 

do 1º Serviço Registral de Diamantino - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85653 Nr: 1102-45.2012.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Widal e Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto da Serra Comércio de Combustíveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do Autor para em 5 dias providenciar o pagamento da 

Diligência do Sr. Oficial de Justiça na Carta Precatória da Comarca de 

Santo Antonio do Leverger/MT - Dados da Carta Precatória : Numeração 

Única: 13191-21.2014.811.0041 Código: 874692

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90097 Nr: 2430-73.2013.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Freire de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do Autor para manifestar em 5 dias acerca da Certidão 

do Oficial de Justiça da Comarca de Lucas do Rio Verde: "Certifico que em 

cumprimento ao mandado n. 64333, código 143123 compareci ao 

endereço descrito, no mandado, e ali após buscas, NÃO FOI POSSÍVEL 

EFETUAR A APREENSÃO do bem indicado, em razão de não ser 

localizado, sendo que o imóvel encontrava-se fechado e que ao indagar 

nas adjacências não obtive nenhuma informação sobre o veículo ou o 

requerido. Diante do exposto, após exaurido o valor da diligência, devolvo 

o mandado para os devidos fins. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28694 Nr: 173-22.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Cristina Rahman Muhl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Alexandre Sontag, Erico Sontag

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Roveda Junior - 

OAB:5688-A/MT, Luis Felipe Lammel - OAB:7.133/MT, Vinícius 

Pereira Muller - OAB:18308/MT, Zilaudio Luiz Pereira - 

OAB:4.427/MT

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fl. 299, fls. 306/306verso e fls. 307/307verso.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21462 Nr: 506-42.2004.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM - Exportadora e Importadora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procalc Estrutura SC Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Fabiola Pasini - OAB:5.033/MT, Geisa Fabrini Ribeiro - 

OAB:7123-MT, Sélia Borges de Morais - OAB:10.226, Vasco Ribeiro 

Gonçalves de Medeiros - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cristina Ogliari - 

OAB:MT 9.744

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 381/381verso, uma vez que as custas 

processuais, se houver, deverão ser pagas através das guias atinente ao 

ato.

Sem prejuízo do exposto, intime-se o advogado da parte demandada 

acerca do depósito concernente aos honorários sucumbenciais.

Em nada requerido em 05 (cinco) dias, após as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89322 Nr: 1658-13.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira, Marçal Yukio Nakata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Intimo o credor para manifestar no prazo de 05(cinco) dias, acerca da 

Certidão de fls. 234.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108808 Nr: 1960-37.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar no prazo de 05(cinco) dias, acerca da 

correspondência devolvida de fls. 113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2263 Nr: 295-21.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A - Industria e Comércio, Edson 

Teles de Figueiredo Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antônio de Mello, José Fonseca de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para fornecer o atual endereço do executado José Fonseca 

de Melo e onde encontram-se os veículos penhorados para avaliação, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101939 Nr: 2435-27.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para no prazo de 05 (cinco) dias, 

que indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), sob pena 

de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93838 Nr: 1746-17.2014.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamantos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:MT -15.020-B, Rosangela da Rosa Corrêa - 

OAB:OAB/MT 16308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimo o autor para no prazo de 05(cinco) dias, manifestar acerca da 

consulta de endereços via Bacenjud fls. 70/71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45566 Nr: 2223-79.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio André Fogaça, Norli Silvério Fogaça, 

Salete Deonice Tomazetto Fogaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo o credor para no prazo de 05(cinco) dias, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88916 Nr: 1250-22.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wandyr Pereira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Intimo o executado da penhora Bacenjud fls. 106/107, para querendo 

apresentar Embargos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95599 Nr: 2843-52.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Junior Alencar Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), sob pena de 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123263 Nr: 96-90.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Triade Comércio Transporte e Mineração Eireli-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 Intimo o embargado dos termos da decisão de fls. 39/41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 945 Nr: 542-31.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Bebidas Diamantino Ltda, 

Helton Linares Carvalho, Cintia Batista Angeline

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BATISTA ANGELINI 

CARVALHO - OAB:33265

 Intimo o credor para no prazo de 05(cinco) dias, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93193 Nr: 1397-14.2014.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Ferrer Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saga Japan Comércio de Veículos Ltda, 

Companhia de Crédito Financiamento e Investimento RCI Brasil, Azul 

Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ingridy Taques Camargo - 

OAB:15.378, Marcio Frederico Montenegro - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Bolelli Tatagiba 

Proveti - OAB:112.687 RJ, André Luiz da Silva Pereira - OAB:OAB/GO 

36.921, Aurelio Cancio Peluso - OAB:, DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105, Everton Luiz de Oliveira Silva - OAB:10212/MT, Rodrigo 

Leite de Barros Zanin - OAB:OAB/SP164.498, Rutiane Lemes de 

Oliveira - OAB:OAB/GO 36.080, Ruy Augustos Rocha - OAB:OAB/GO 

21.476, Selma Fernandes da Cunha - OAB:OAB/MT 15.600

 Intimação dos requeridos para no prazo de 05 dias, efetuarem o 

pagamento das custas processuais no importe de R$ 5.908,62 (cinco mil 

novecentos e oito reais e sessenta e dois centavos), rateadas para as 

duas partes condenadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100456 Nr: 1681-85.2015.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Burin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Casetta Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Recebo as Apelações.

Intimem-se as partes apeladas a responderem no prazo legal, iniciando-se 

com a parte autora e, existindo preliminares, intime-se a parte recorrente 

para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 

1.009, Novo CPC).

 Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

 Sem prejuízo do exposto, desentranhe-se o petitório de fl. 423/427 e 

distribua-o, visto que trata-se de cumprimento de sentença e o feito será 

encaminho ao Tribunal de Justiça para apreciação dos Recursos de 

Apelações e suas Contrarrazões.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38673 Nr: 3513-03.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IML, GMMA, Solange Aparecida de Oliveira Manrique, 

Solange Aparecida de Oliveira Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gol Transportes Aereos S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:OAB/MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Fernando Schneider - 

OAB:8117

 Vistos etc.

Intime-se a parte demandada para, no prazo de 05 (cinco) dias, provar o 

pagamento da condenação afirmada em petitório de fl. 495, visto que 

inexiste comprovação nos autos, bem como inexiste valores vinculados ao 

presente feito, consoante extrato no SisconDJ.

Transcorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e intime-se a parte autora para 

juntar a planilha atualizada do débito.

Após, conclusos para a análise do petitório de fls. 497/498.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95438 Nr: 2723-09.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kennia Regina Fabricio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.

Dê cumprimento integral à decisão de fls. 78.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97155 Nr: 186-06.2015.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto Soares Alvin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clube 18 de Setembro - SISPUND, Marcos 

Antonio Biliato, José Claudinei Espinola, Diocese de Diamantino, Clube São 

Bené

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO a revelia dos requeridos.Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 04 de julho de 2018, às 

16:00 horas.As partes prestarão depoimento pessoal sob pena de 

confesso (artigo 385 caput e § 1º NCPC). As testemunhas deverão ser 

qualificadas (artigo 450 caput NCPC), bem como o(a) procurador(a) 

constituído(a) das partes litigantes intimar ou informar a(s) testemunha(s) 

arrolada(s), do dia, da hora e do local da audiência designada (art. 455, 

caput e § 1º, NCPC), ressalvado os casos do § 4º do art. 455 do mesmo 

‘codex’.Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem 

rol de testemunhas antes da audiência (art. 357, § 4, CPC/2015), sob pena 

de preclusão.Proceda-se, se for o caso, nos termos do art. 477, §§ 3º e 

4º, do CPC/2015.Constem as advertências do § 8º, do art. 334 § 5º, do art. 

455 e a informação do art. 463, todos do CPC de 2015. O depoimento 

prestado em juízo é considerado serviço público (art. 463, 

NCPC).Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000307-12.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONE DE OLIVEIRA (AUTOR)

L. R. D. O. S. (AUTOR)

L. C. D. O. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DEODATO NEVES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000307-12.2018.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 14.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[Divisão e Demarcação]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MARCIONE DE OLIVEIRA, LOAN CARLOS DE OLIVEIRA, LUNA RAFAELA 

DE OLIVEIRA SILVA Parte Ré: RÉU: DEODATO NEVES DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Demarcação com pedido liminar ajuizada por 

LOAN CARLOS DE OLIVEIRA e LUNA RAFAELA DE OLIVEIRA, 

representados por sua genitora MARCIONE DE OLIVEIRA em face de 

DEODATO NEVES DE OLIVEIRA, todos devidamente qualificados nos 

autos. Relatam os autores que no dia 18/09/2013, celebraram contrato de 

compra e venda com Adejar Modesto da Silva e Elvina Catarina da Silva de 

um imóvel descrito como um lote de terreno urbano, localizado na Rua 

Presidente Médici, n°. 1055, Bairro Bela Vista, Alto Paraguai/MT, 

matriculado sob o n°. 14.803, medindo 675 metros quadrados. Afirmam 

que decorrido algum tempo após a compra do imóvel, a representante dos 

proprietários realizou a medição do terreno, ocasião em que verificou que 

o requerido havia invadido parcialmente o imóvel na parte do fundo, uma 

área de 15X15 metros, construindo parte da casa em que reside 

atualmente, informando que a invasão ocorreu quando a propriedade 

pertencia aos senhores Adejar Modesto da Silva e Elvina Catarina da 

Silva. Alegam que o representante dos autores procurou o requerido, 

demonstrando seu direito de propriedade quanto a área invadida, afim de 

que fosse desocupada, o que foi negado por Deodato. Asseveram que a 

propriedade possui 675 metros quadrados, e está caracterizada na 

matrícula anexa, contudo, até o conhecimento dos autos, quanto a área 

invadida, não existem marcos indicando os limites entre as propriedades. 

Requerem o deferimento da justiça gratuita e, liminarmente, a retirada do 

requerido dos limites do imóvel dos autores. Juntou documentos, às fls. 

10/36. Decido. O pedido para deferimento da Justiça Gratuita, merece 

acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite a 

carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o 

benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. A prova 

produzida pelo documento (fls.10/11) demonstra que a representante dos 

autores não possui rendimentos suficientes para o desembolso das 

despesas do processo, porque há risco de comprometimento do seu 

sustento e de sua família. Assim, diante da declaração de hipossuficiência 

firmada por ela, não havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no 

sentido de que a mesma pode arcar com as despesas processuais e os 

honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, 

deve ser deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de 

futura impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de sua 

capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o 

exposto, DEFIRO a justiça gratuita à representante dos autores, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. Passo a análise do pedido liminar. 

Analisando os autos, verifica-se que é caso de indeferimento ‘initio litis’ da 

liminar almejada. Primeiramente, faz-se necessário salientar que a ação de 

demarcação tem requisitos próprios para o seu deferimento. Ressalta-se 

que a ação demarcatória visa cessar a confusão de limites entre imóveis 

confinantes, seja fixando novos limites para cada um, seja aviventando os 

limites existentes, mas que se encontram apagados. Segundo dicção do 

artigo 574 do Código de Processo Civil/2015, na petição inicial, instruída 

com os títulos da propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e pela 

denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou 

renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda. E 

então, conforme preconizado no art. 579 do Código de Processo 

Civil/2015, antes de proferir a sentença, o juiz nomeará um ou mais peritos 

para levantar o traçado da linha demarcanda. Desta forma, por ora, 

mostra-se prematuro o deferimento da liminar objetivada, tendo em vista 

não estarem satisfatoriamente demonstrados os requisitos para o seu 

deferimento, uma vez que não restou evidenciado que o requerido está 

ocupando área que não lhe pertence. Portanto, impossível o deferimento 

do pedido liminar, anteriormente, a realização dos trabalhos periciais, que 

terão por finalidade verificar a existência, ou não, de ocupação ilegal. Ante 

o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar na demarcatória. Designo 

audiência de conciliação e mediação para o dia 20/06/2018, às 16:30 

horas. Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização 

do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos para 

homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a parte 
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demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, devendo constar no 

mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo do exposto, intimem-se as partes para que 

especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as 

provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo 

seja saneado, momento em que serão fixados os pontos controvertidos e 

designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 02 de abril de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 38660 Nr: 3497-49.2008.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Dos Reis Filho, Iraci José Lourenco, Raquel 

Pereira, Alexsander dos Reis, Helmut dos Reis, João Paulo dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Novis Neves 

Pereira Lima - OAB:

 Autos n. 3497-49.2008.811.0005.

I – Arquive-se.

Diamantino/MT, 22 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 96688 Nr: 3464-49.2014.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diane Vieira de Vasconselos Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Éris Alves Pondé - OAB:13.830, Julio César Espirito 

Santo - OAB:OAB/MT 15.934-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3464-49.2014.811.0005.

I- Encaminhe os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

II- Int.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 87532 Nr: 3316-09.2012.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Arminda de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: nº 3316-09.2012.811.0005

I – Ante a omissão, acolho o embargo de declaração para determinar que 

a cota parte do filho menor seja objeto de depósito judicial, conforme prevê 

o artigo 1º, § 1º da Lei nº 6.856/80.

II – Int.

III – Dê-se ciência do Ministério Público.

Diamantino, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 93654 Nr: 1642-25.2014.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E.R.da Nóbrega Medeiros - ME, Elvira Romana da 

Nóbrega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1642-25.2014.811.0005..

I. Traslade as cópias principais para a execução nº 

492-48.2010.811.0005.

II. Após, arquive-se.

 Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 39995 Nr: 852-17.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGdA, Onézimo da Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 Autos n. 852-17.2009.811.0005.

I- Em análise dos autos, constato que os cálculos de fls. 251/266 estão em 

conformidade com a decisão de fls. 249/250, de forma que os homologo.

Por sua vez, os cálculos de fls. 268/273 não encontram consonância com 

a mencionada decisão, em especial o período de incidência dos juros 

moratórios e correção moratória.

Posto isso, expeça-se requisição de pagamento via RPV e precatória.

II- Int.

 Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 38097 Nr: 2921-56.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavin Nathielly Santana Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Omércio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilo dos Santos Júnior - 

OAB:MT/12.359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Volpato França - 

OAB:14.172

 Autos n. 2921-56.2008.811.0005.

I- Dê-se vista ao exequente para, em 05 dias, manifestar interesse na 

continuidade da execução, sob pena de extinção pela perda 

superveniente do interesse de agir.

Diamantino/MT, 14 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 95117 Nr: 2464-14.2014.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Marcos Roberto Manrique, Cleide 
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Maria de Almeida Manrique

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Araújo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Autos n. 2464-14.2014.811.0005.

I- A pretensão do embargado é compensar o débito decorrente dos 

honorários advocatícios do qual é devedor com o crédito na execução.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que os honorários 

advocatícios, quando vencedora a fazenda pública, não constituem débito 

autônomo do procurador, porque integram o patrimônio da entidade, sendo 

possível a compensação (REsp. 1668647158).

Posto isso, revogo a decisão de fls. 24/24v e verso e defiro o pedido de 

compensação.

II- Int.

Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 104883 Nr: 540-94.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thallys Michael da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anacleto Nunes Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:214.449

 Posto isso, julgo procedente o pedido constante na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

declarar a paternidade do réu Anacleto Nunes Miranda (fl. 91) em relação 

ao autor Thallys Michel da Silva, passando-se a se chamar Thallys Michel 

da Silva Nunes Miranda, determinando a expedição de mandado ao 

cartório de registro civil para as anotações de estilo referentes à filiação e 

avós paternos Milton Pinto de Miranda e Terezinha Nunes de Miranda.P. R. 

I. C.Diamantino/MT, 27 de março de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 37155 Nr: 2039-94.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario José Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(procurador do Estado) - OAB:Mt-0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Autos n. 2039-94.2008.811.0005.

I- Defiro o pedido de fl. 92.

II- Int.

 Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 36030 Nr: 883-71.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernandes da Silva Pimenta, Marcos Wagner Santana 

Vaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Francesco Calheiros 

de Lima - Procurador Federal - OAB:

 Autos n. 883-71.2008.811.0005.

I- Dê-se vista a parte autora para apresentar o cálculo atualizado.

II- Int.

 Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 90871 Nr: 44392-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Aparecida Helena de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leila Maria da Silva Xavier - 

OAB:5267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 44392-65.2013.811.0005.

I- Anote a pendência das custas conforme CNJC.

II- Após, arquive-se.

III- Int.

 Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 16282 Nr: 101-40.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olvepar da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Souza Ramos - 

OAB:Procuradora, Gerson Valério Pouso - Subprocurador Geral - 

OAB:Proc. Est., Maria Luiza Cunha Cavalcanti - Procuradora da 

Fazenda Pública - OAB:6847-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Jose Domingos Neto - 

OAB:23858/PR

 Autos n. 101-40.2003.811.0005.

I- Dê-se vista aos executados para reforçarem a penhora.

II- Int.

 Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 45645 Nr: 2303-43.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trimec Construções e Terraplanagem Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar A. Karasiaki - 

OAB:6448/MT

 Autos n. 2303-43.2010.811.0005.

I- O documento de fl. 83 indica o pagamento em favor do exequente. Posto 

isso, dê-se vista ao exequente para confirmar o pagamento.

II- Int.

 Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 81821 Nr: 414-20.2011.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli dos Reis Ferreira - ME, Francianne Martins de 

França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso ( SEFAZ )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Jaime Vasconcelos 
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Santos - OAB:9569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: nº 414-20.2011.811.0005

I – Efetive a transferência do valor para a conta indicada na petição de fl. 

72.

II – Intime-se.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 93595 Nr: 1606-80.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCR, GCR, DCdSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Corazza de Toledo 

Ribeiro - OAB:11592/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1606-80.2014.811.0005.

I- Cite-se o executado fazendo constar o endereço anexo.

II- Int.

III- Dê-se ciência ao Ministério Público

 Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 85239 Nr: 540-36.2012.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Eva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Durvalino Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Rodrigues Filho - 

OAB:OAB/MT 14225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 540-36.2012.811.0005

I- Em decorrência das certidões de fls. 91/92 determino a remoção da 

inventariante Benedita Eva dos Santos.

II- Efetive a intimação de Leandro Rodrigues dos Santos e Adriane 

Rodrigues dos Santos para, em 15 dias, manifestarem interesse no 

prossegimento dos autos.

III- Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 110618 Nr: 2974-56.2016.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deudet Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Publico Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betania Patricia de Salles - 

OAB:10.265, Dejair Roberto Liu Junior - OAB:10777/O, João Clóvis 

Antoniacomi - OAB:3407-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2974-56.2016.811.0005.

I- Encaminhe os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

II- Int.

Diamantino/MT, 22 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 96343 Nr: 3276-56.2014.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keila Ferreira de Matos 

Almeida - OAB:7454-E, Ruth Aiardes - OAB:OAB/MT nº 15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT

 Autos n. 3276-56.2014.811.0005.

I- Encaminhe os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

II- Int.

 Diamantino/MT, 22 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 97676 Nr: 434-69.2015.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Maria Carvalho de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pinheiro dos 

Santos - Procurador do Estado - OAB:

 Autos n. 434-69.2015.811.0005.

I- Encaminhe os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

II- Int.

Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 96031 Nr: 3122-38.2014.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Pereira de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gracielly Rosa Ormond - 

OAB:18163/O, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - OAB:16261, 

Wilker Christi Correa - OAB:16261-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3122-38.2014.811.0005.

I- Encaminhe os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

II- Int.

Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 92295 Nr: 770-10.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Santiago Amador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos: nº 770-10.2014.811.0005

I – Designo o dia 08.05.2018, às13:20horas, para audiência com a 

finalidade de ouvir a vitima e o acusado.

II – Intime-se.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior
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 Cod. Proc.: 81741 Nr: 314-65.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Lourença de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIZAEL DE SOUZA - OAB:16842, 

Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Autos n. 314-65.2011.811.0005.

I- Em decorrência da concordância (fl. 362) expeça-se ofício requisitório 

de precatório.

II- Int.

Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 112041 Nr: 3734-05.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Antonio da Silva, Emerson Lopes de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 I. Após verificar a resposta à acusação apresentada pelo acusado 

observo que não é o caso de absolvição sumária, já que não se 

encontram presentes nenhuma das situações dos incisos I à IV do artigo 

397, do Código de Processo Penal (Artigo 397. Após o cumprimento do 

disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver 

sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a 

punibilidade do agente).

Posto isso, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

09.07.2018, às 14 horas e 20 minutos (Código de Processo Penal – Artigo 

399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a 

audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do 

Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente). Para o 

caso de testemunha residente em outra comarca expeça-se carta 

precatória para sua oitiva, fixando o prazo de cumprimento em 30 dias no 

caso de acusado preso e 120 dias se estiver em liberdade (Código de 

Processo Penal – Artigo 222. A testemunha que morar fora da jurisdição 

do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, 

para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes. 

§ 1o A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. § 2o 

Findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo 

tempo, a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos).

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 30772 Nr: 1684-55.2006.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Rogério Babuja, Airton Antonio Novo, 

Rudney Jose Soligo, Afonso Martins, Cicero dos Passos, Luiz Carlos 

Zeneratte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Cristine Bandeira 

Welter - OAB:OAB/PR 53.872, Defensoria Pública - Unidade de 

Diamantino - OAB:, Dr. Vinicius Antonio Poncio de Oliveira - 

OAB:OAB/PR 69.021, Dra. Kristiana Nathany Canzi - OAB:OAB/PR 

64.490, Gilberto Vilas Boas - OAB:53650, Hosine Salem - OAB:28394, 

João Alves da Cruz - OAB:23061-PR, Lucimar Zanne Novo - 

OAB:37699, Tulio Marcelo Dening Bandeira - OAB:OAB/PR 26.713

 Autos: nº 1684-55.2006.811.0005

I – Designo o dia 05.06.2018, às13:00 horas, para audiência com a 

finalidade de ouvir Jairo da Silva Rocha.

II – Expeça-se Cartas Precatórias, com prazo de 180 dias, com a finalidade 

de ouvir José Perini, José Carlos Trianni e Luciano Inácio.

III – Solicite informações sobre as Cartas Precatórias encaminhadas para 

Várzea Grande/MT, São José do Rio Preto/SP e São Paulo/SP.

IV – Intime as defesas para, em 05 dias, se manifestarem sobre as 

testemunhas não localizadas.

II – Intime-se.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 5327 Nr: 982-90.1998.811.0005

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrícola Sperafico Sementes e Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Gasperin Andrade - 

OAB:6849-B, Ariane Vettorello Sperafico - OAB:5954-A, Sara de 

Lourdes Soares Orione e Borges - OAB:4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Regina Souza Ramos 

- OAB:Procuradora, Enil Pereira de Souza - OAB:MT-2354

 Autos n. 982-90.1998.8.11.0005.

 I – Dê-se vista para razões finais pelo prazo sucessivo de 15 dias.

Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 83019 Nr: 1869-20.2011.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fatima Aparecida Vieira Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Bernardes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 186-20.2011.8.11.0005.

 I – Apresentados às primeiras declarações vieram às declarações de 

bens e herdeiros, comprovante relativo ao bem inventariado, certidão 

negativa fiscal municipal, estadual e comprovante de recolhimento do 

ITCMD. Após, apresentado às últimas declarações e partilha.

 É o relatório. Decido.

Presentes os requisitos legais, julgo por sentença, na forma do artigo 654 

do Código de Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos à partilha constante destes autos, atribuindo aos nela 

contemplados a adjudicação do bem, salvo erro ou omissão e ressalvado 

direitos de terceiros.

II – Int.

 Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 109147 Nr: 2149-15.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erival Capistrano de Oliveira, Erocildes 

Balduino de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Capistrano de 

Oliveira - OAB:11569, Rodrigo A. Barroso Mattos - OAB:12.780
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 Autos n. 2149-15.2016.8.11.0005.

 I – Dê-se vista a defesa de Erival Capistrano de Oliveira do pedido 

formulado no item 1 de fl. 401.

II – Registro que os valores de fls. 359/360 e 397 já se encontram na conta 

de depósito judicial do e. Tribunal de Justiça.

III – Defiro os pedidos formulados nos itens 3, 4 e 5 de fl. 402.

IV – Int.

V – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 103640 Nr: 3255-46.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira Mendes Júnior, Fábio 

Tomekiti Fukushima, Carlos Alberto Nunes de Almeida., Maricélia de Arruda 

Lino Lachman, Pinheiro's Veiculos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT, Guilherme Bentzen - OAB:GO/34391, Renato Mulser - 

OAB:GO/33.497

 Autos n. 3255-46.2015.8.11.0005.

 I. O embargo de declaração pretende, em síntese, a rediscussão, ainda 

que por via oblíqua, da decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade 

de bens.

Sobre o tema o e. Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os 

embargos de declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, 

especialmente quando os utilizados no acórdão eram suficientes e 

necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 

4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira 

Câmara Cível, j. 26.1.2010).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça entende que “os Embargos de 

Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a integração de 

decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. 

Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA 

Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira 

Turma, j. 22.4.2014).

Com efeito, a decisão de fls. 348/349 foi clara ao indeferir a 

indisponibilidade de bens ao afirmar que o réu Francisco Ferreira Mendes 

Junior tenha atuado no sentido de direcionar o processo licitatório, ou seja, 

inexiste elemento que indique a prática de ato de improbidade 

administrativa.

 Posto isso, conheço do embargo de declaração de fls. 357/360 e não o 

acolho.

II. Certifique a ocorrência do termo final para contestação.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 102439 Nr: 2714-13.2015.811.0005

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Pompilo da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:17.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2714-13.2015.811.0005 – Cód:. 102439

I. Trata-se de ação formulada por Joaquim Pompilio da Silva Filho 

requerendo a concessão de alvará judicial para levatamento de valores 

deixados por Joaquim Pompilio da Silva, falecido em 17 de outubro de 

2010.

Consta na inicial que o autor é pai do falecido é seu único herdeiro.

A inicial foi instruída com documentos, fls. 09/15.

O Ministério Publico pugnou pela expedição de ofício ao INSS para 

averiguação da existência de outros herdeiros, contudo, o MMº Juiz 

indeferiu o pedido e julgou procedente a ação, fl. 18.

Houve interposição de apelação pelo Parquet, a qual foi acolhida 

determinando a anulação da sentença de piso, fls. 46/50.

Foi determinado a expedição de ofício ao INSS com o intuito de diligenciar 

acerca de ventuais dependentes cadastrados em nome do de cujus, no 

entanto, foi constatda a ausência de dependentes, fl. 56.

Aportou-se aos autos extrato da conta do de cujus, fl.63.

 Decido.

Sem delongas, infere-se dos autos que o Requerrente é o único herdeiro 

do de cujus, estando o feito instruído com toda dcoumentação necessária 

para levantamento dos valores.

O pedido encontra respaldo na Lei 6.858/80 que dispões acerca do 

pagamento de valores não recebidos em vida pelo de cujus, aos seus 

dependentes e sucessores, nas hipóteses previstas no art. 1º do Decreto 

nº. 85.845/81, mediante alvará judicial, independentemente de inventário 

ou arrolamento.

Diante do exposto, julgo procedente a ação e determino a expedição de 

alvará judicial para levantamento de saldo existente na conta do de cujus 

junto ao Banco Bradesco S/A em favor do Requerente.

Transitada em julgado, arquive-se.

Sem custas.

II. P. I. C.

Diamantino, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 37570 Nr: 2401-96.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Nascimento de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal - OAB:3833

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente que foi encaminhado 

para o Departamento da Secretaria Auxiliar da Previdência, as peças 

necessária para elaboração de calculo , conforme fls. 220/224, nos 

termos do Provimento 11/2017-CN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 39976 Nr: 863-46.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonina Rosa de Brito Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Candido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86374, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patricia Mariano da Silva - 

OAB:171.255/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros 

(Procuradora Federal) - OAB:Mat. 1243.345

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente que foi encaminhado 

para o Departamento da Secretaria Auxiliar da Previdência, as peças 

necessária para elaboração de calculo , conforme fls. 247, nos termos do 

Provimento 11/2017-CN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 110808 Nr: 3069-86.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Caroline Pudlo Mendes
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Ferreira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I, 

do CPC, condenando o requerido JAIR FERREIRA MENDES ao pagamento à 

requerente ANA CAROLINA PUDLO MENDES do valor total de 25% (vinte e 

cinco por cento) da sua remuneração, em favor da requerente, que 

deverão ser descontados da folha de pagamento do Requerido, bem como 

ao pagamento de 50% das despesas consideradas extraordinárias, como 

assistência médica e odontológica, desde que não fornecidos 

gratuitamente pelo SUS.Oficie-se o órgão empregador do Requerido para 

que proceda o desconto em folha de pagamento, depositando o valor 

referente a pensão alimentícia no importe de 25% do salário percebido 

pelo Requerido na conta indicada pela Requerente na inicial, fl. 

20.Condeno o Requerido ao pagamento de custas e honorários no importe 

de 10% sobre o valor da causa, o que faço com fulcro no artigo 85, § 2º 

do CPC.Transitado em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.II. P. I. CDiamantino, 27 de março de 2018.Gerardo Humberto 

Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 45337 Nr: 1995-07.2010.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Justina da Silva Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Pedro Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1995-07.2010.811.0005 – Cód:. 45337

I. Consta nos autos a informação de que o de cujus antes de falecer 

celebrou contrato de permuta de imóveis junto ao Sr. Josie Barros Aguiar.

Não obstante, oberva-se na incial que a inventariante sustenta que o de 

cujus pretendia rescindir a permuta pactuada tendo o Sr. Josié anuido com 

a anulação do negócio jurídico.

Contudo, para que não haja prejuízo a terceiros, é imprescindivél que haja 

manifestação do Sr. Josie Barros Aguiar quanto a permuta pactuada.

Assim, intime-se o Sr Josie Barros Aguiar para que se manifeste quanto 

ao pedido de anulação do negócio jurídico existente com o de cujus, no 

prazo de 05 dias.

Para que haja efetividade na diligência, deverá a inventariante informar o 

endereço do Sr. Josie Barros para que este possa ser intimado.

II. Int. Cumpra-se.

Diamantino, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 85544 Nr: 961-26.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRM, IRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Peterson de Camargo - 

OAB:18102/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista da Silva - 

OAB:5237/MT, Wilson Roberto de Souza Moraes - OAB:4.834

 Autos n. 961-26.2012.811.0005

I – Diante da maioridade e petição devidamente assinada pelo alimentante e 

alimentada observo que foi dado cumprimento ao pagamento de débito 

alimentar. Em decorrência do pagamento julgo extinto o processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

II – Com o trânsito em julgado, arquive-se.

III - Int.

IV – P.R.I.C.

 Diamantino/MT, 22 de janeiro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 2506 Nr: 711-18.1997.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda 

- Coopervale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - 

OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Júnior - 

OAB:2615 - MT, Marcelo Zandonadi - OAB:4266

 Intimação do Patrono do Executado, para nos termos do inciso I, do § 1º, 

do Artigo 513, CPC/2015, para pagar, em favor da exequente, os 

honorários advocatícios no valor devidamente atualizado pelo Contador 

Judicial, ou nomear bens à penhora para garantia do cumprimento da 

sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 90402 Nr: 2711-29.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdSdS, RMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Éris Alves Pondé - OAB:13.830

 Autos: nº 2711-29.2013.811.0005

I – Designo o dia 13.08.2018, às 13:00 horas, para audiência com a 

finalidade de ouvir Natália da Silva de Souza.

II – Intime-se.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 7978 Nr: 211-54.1994.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Bach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Luiz Marques da Silva 

- OAB:18194-B

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente que foi encaminhado 

para o Departamento da Secretaria Auxiliar da Previdência, as peças 

necessária para elaboração de calculo , conforme fls.698/ 701, nos 

termos do Provimento 11/2017-CN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 107996 Nr: 1603-57.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Claudia Heming dos Santos Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Claudia Heming dos 

Santos Lira - OAB:OAB/MT 21.911/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente que foi encaminhado 

para o Departamento da Secretaria Auxiliar da Previdência, as peças 

necessária para elaboração de calculo , conforme fls. 24, nos termos do 

Provimento 11/2017-CN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior
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 Cod. Proc.: 86424 Nr: 2038-70.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalicio Araújo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente que foi encaminhado 

para o Departamento da Secretaria Auxiliar da Previdência, as peças 

necessária para elaboração de calculo , conforme fls. 194, nos termos do 

Provimento 11/2017-CN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 83212 Nr: 2116-98.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clayton Antunes da Silva, Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente que foi encaminhado 

para o Departamento da Secretaria Auxiliar da Previdência, as peças 

necessária para elaboração de calculo , conforme fls. 208, nos termos do 

Provimento 11/2017-CN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 89802 Nr: 2153-57.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Marcos Roberto Manrique, Cleide Maria de 

Almeida Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente que foi encaminhado 

para o Departamento da Secretaria Auxiliar da Previdência, as peças 

necessária para elaboração de calculo , conforme fls. 93/97, nos termos 

do Provimento 11/2017-CN.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 93980 Nr: 1826-78.2014.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 Autos: nº 1826-78.2014.811.0005

I – Homologo o acordo de fl. 65, na forma do artigo 356,I, do CPC.

II – Em decorrência da decisão de fl. 53 defiro o pedido de fl. 95.

III – Delimito a questão fática sobre a qual recairá a prova dos seguintes 

fatos:

i) Guarda;

ii) Bens adquiridos durante a união estável;

iii) Despesas extraordinárias;

iv) Visitas

Posto isso, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

17.07.2018, às16:00 horas.

II – Intime-se.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 34183 Nr: 2422-09.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Guilherme Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Guilherme Júnior - 

OAB:2615 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Regina Souza Ramos 

- OAB:Procuradora

 Autos n. 2422-09.2007.811.0005.

I- Homologo a renúncia (fls. 244 e verso).

II- Expeça-se RPV.

III- Int.

Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 42845 Nr: 3600-22.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanni Leite - Cosmesticos e Perfumaria Ltda - 

ME, Marco Aurélio Soares Leite, Jane Regina Vanni Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(procurador do Estado) - OAB:Mt-0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, João Carlos Rodrigues Filho - 

OAB:OAB/MT 14225, Paulo Rogério de Souza Milléo - OAB:SC.7654, 

Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT, Silvia Pacheco 

Castanho - OAB:15680

 Autos: nº 3600-22.2009.811.0005

I – Intime os executados Marco Aurélio Soares Leite e Jane Regina Vanni 

Silva para, em 05 dias, indicar a localização dos veículos com restrição 

judicial, para fins de penhora.

Decorrido o prazo, sem manifestação, será aplicado multa, na forma do 

CPC.

II – Int.

Diamantino, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 82934 Nr: 1775-72.2011.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucilene Barbosa Silva, Domingos Maximo de 

Pinho, Isaias Inacio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos n. 1775-72.2011.811.0005.

I- Solicite informações acerca do cumprimento das Cartas Precatórias 

expedidas às fls. 136/138.

 Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 43852 Nr: 517-61.2010.811.0005
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naiara Dias Fiuza Silvestre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT, Tatiana 

Fiumaro Tosta Konageski - OAB:9402-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:

 Autos n. 517-61.2010.811.0005.

I – O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme 

determina o Provimento n.º 11/2017-CM. Assim, para a efetiva realização 

do cálculo de liquidação, encaminhe os documentos elencados no artigo 

3º, §1º do Provimento n.º 11/2017-CM, por malote digital/e-mail.

II – Após o retorno dos autos, com o aporte do cálculo de liquidação 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, expeça-se RPV nos moldes 

do artigo 535, § 3º, II do Código de Processo Civil, devendo ser instruído 

com os documentos descritos no artigo 4º, § 1º do Provimento 

supracitado.

Cumpra-se.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 96033 Nr: 3124-08.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda, 

Marco Antonio V de Miranda, Rio Lúrio Empreendimentos e Participações 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto do Prado - 

OAB:4910/MT, Deivison Roosevelt do Couto - OAB:8.353/MT, 

Fernando Oliveira Machado - OAB:9012, JOÃO ALEXANDRE FURTAK 

DE ALMEIDA - OAB:17725/O, Luciano Aparecido Cuba - OAB:11050, 

Robson Scarinci - OAB:6.939

 Autos n. 3124-08.2014.811.0005..Outrossim, o princípio da menor 

onerosidade do executado previsto no artigo 805 do CPC deve estar em 

equilíbrio com a satisfação credor, sendo ônus do executado fazer prova 

de seu prejuízo, o que não restou evidenciado nos autos. Nesse 

sentido:TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRECATÓRIOS JUDICIAIS. 

RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ORDEM DE INDICAÇÃO 

NÃO OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA COM DINHEIRO. 

MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que é legítima a recusa da 

Fazenda Pública de bem oferecido à penhora quando não observada a 

ordem prevista nos arts. 655 do CPC e 11 da Lei 6.830/80, inclusive em 

recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), no julgamento do REsp 

1.090.898/SP, Rel. Min. Castro Meira. 2. A Primeira Seção do STJ, no 

julgamento do REsp 1.337.790/PR (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 

de 7/10/2013), representativo da controvérsia, decidiu que é possível à 

Fazenda Pública recusar a nomeação à penhora de precatório judicial, 

quando a nomeação não observar a ordem legal, cabendo ao executado 

apresentar elementos concretos, que justifiquem a incidência do princípio 

da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do 

art. 620 do CPC, tal como ocorreu, in casu. 3. O princípio da menor 

onerosidade do devedor, insculpido no art. 620 do CPC, tem de estar em 

equilíbrio com a satisfação do credor, sendo indevida sua aplicação de 

forma abstrata e presumida, cabendo ao executado fazer prova do efetivo 

prejuízo. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp. 898.753/SP, Rel. Min. 

HUMBERTO MARTINS, DJe 17.8.2016).Nesse aspecto, entendo que a 

decisão não merece reparo. - Dispositivo:Posto isso, conheço do embargo 

de declaração e não o acolho.II – Int.Diamantino/MT, 23 de março de 

2018.Gerardo Humberto Alves da Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 34947 Nr: 3175-63.2007.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilde das Neves Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Geraldo Ramos Virmond 

- OAB:OAB/SC 1232, Pedro Roberto Donel - OAB:11888/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Jose Metello de 

Siqueira - Procurador do INSS - OAB:3691

 Autos n. 125-82.2014.811.0005.

I- Dê-se vista ao exequente para indicar bens possíveis de penhora.

II- Int.

Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 98716 Nr: 941-30.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Severiano da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lúcia de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juan Daniel Peron - OAB:7635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 Autos nº 941-30.2015.811.0005. I. (...) Ocorre que a sentença que 

converteu a separação em divórcio (fls. 25/26) violou a coisa julgada da 

sentença de fl. 61, pois determinou a partilha do bem, bem este que não 

constou por ocasião da separação judicial. Nesse passo, entende-se por 

coisa julgada nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil: 

decisão de mérito não sujeita a recuso. Assim, nenhum juiz decidirá 

novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo as 

exceções previstas no artigo 505 do Código de Processo Civil. Posto isso, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. II. Int. III. Arquive-se. 

Diamantino/MT, 23 de março de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva Junior 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 3571 Nr: 497-90.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária - 9ª Reg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy Capistrano de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marley Paesano da Cunha 

Grellmann - OAB:3.769, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 497-90.1998.811.0005

I – Compulsando os autos verifico que o valor da UPF em setembro de 

2017 era de R$ 126,01 (data da atualização do débito – fl. 106).

A propositura da execução fiscal do Estado e Município de valor inferior a 

15 UPF implica arquivamento do feito sem baixa na distribuição.

Sendo assim, nos termos do provimento n° 13/2013 – CGJ determino o 

arquivamento provisório da execução fiscal.

II – Int.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 110059 Nr: 2630-75.2016.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson José de Almeida, Waldomiro Gonçalves de 

Almeida, José Gonçalves de Almeida, Mariene Gonçalves da Silva, Evanda 

Gonçalves Buccieri, Aloisio Gonçalves de Almeida, Alice Gonçalves da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Gonçalves de Almeida
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: nº 2630-75.2016.811.0005

I – Dê-se vista ao inventariante.

Diamantino, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 99348 Nr: 1260-95.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACBVN, PEBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:17.540/MT

 Autos nº 1260-95.2015.811.0005

I – O executado postulou o desbloqueio do RENAJUD do veículo 

GM/CORSA Classic, Placa HSC 8596, em nome de Fabrício Vila Nova.

Por sua vez, verifico que a execução foi extinta com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como determinada a baixa 

de eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos.

 Entretanto, verifico que não foram baixados os bloqueios/penhoras 

conforme determinado na sentença.

Posto isso:

- determino a liberação dos valores bloqueados às fls. 78/78v;

- determino a retirada da restrição RENAJUD constante da fl. 77.

II – Int.

 III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 IV – Após, arquive-se.

Diamantino/MT, 22 de março de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 103836 Nr: 13346-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAHJ, JFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, julgo procedente a pretensão inicial com fulcro no artigo 487, 

inciso I do CPC, e determino a expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor vinculado a conta única, valor este que deverá ser 

utilizado, exclusivamente, para a aquisição do imóvel matriculado junto ao 

CRI local sob a matrícula nº. 39.464, devendo, ainda, o imóvel ser 

registrado em nome de Marino Arvido Hebert Junior, ora 

Requerente.Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.Sem custas e honorários advocatícios.P. I. C.Diamantino, 23 

de março de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 111470 Nr: 3436-13.2016.811.0005

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Cristina Nunes - 

OAB:22.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos nº 3436-13.2016.811.0005.

I. Trata-se de ação de divórcio litigioso proposto por Marquito de Arruda 

Lino contra Sandra Evangelista Lino.

Frustrada a tentativa de citação por oficial de justiça (fl. 30) foi deferida a 

citação por edital da ré (fl. 33), concretizada à fl. 35, decorrendo o prazo 

sem sua manifestação (fl. 37).

Nomeada curadora especial a Defensoria Pública apresentou contestação 

por negativa geral (fls. 42/44).

À fl. 47 o autor informou que recentemente tomou conhecimento de que a 

ré ajuizou ação de divórcio litigioso contra Marquito (autos nº 

772-52.2016.811.0023 – Código 77157) na comarca de Peixoto 

Azevedo/MT, que foi julgada procedente em 06.03.2017, inclusive obteve 

certidão de casamento com averbação do respectivo divórcio no cartório 

de Novo Horizonte de Norte/MT (cópia – fl. 48), pugnando pela desistência 

da ação, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil.

 É o relatório. Decido.

Ante a certidão de casamento com averbação do divórcio litigioso 

decorrente do processo nº 772-52.2016.811.0023 – Código 77157, que 

transitou em julgado em 30.03.2017 verifica-se a coisa julgada.

Entende-se por coisa julgada nos termos do artigo 502 do Código de 

Processo Civil: decisão de mérito não sujeita a recuso.

A coisa julgada material impede a rediscussão da questão dentro e fora do 

processo, obstando assim o ajuizamento de ação idêntica, tendo como 

fundamento a segurança jurídica.

Assim, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas 

à mesma lide, salvo as exceções previstas no artigo 505 do Código de 

Processo Civil.

Posto isso, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

 II. Int.

III. Arquive-se.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 41669 Nr: 2479-56.2009.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wiran da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: nº 2479-56.2009.811.0005

I – Defiro os pedidos de fls. 211 e verso.

 II – Int.

Diamantino, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 16310 Nr: 121-31.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVF, BVF, MVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Autos: nº 121-31.2003.811.0005

I – Visando a satisfação da execução, defiro os pedidos de fls. 342/343.

II – Int.

Diamantino, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 91367 Nr: 48-73.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GPdS, VCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Barreto P. Silvestre - 

OAB:14.894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: nº 48-73.2014.811.0005

I – Visando evitar qualquer nulidade defiro os pedidos de fls. 152/153.

II – Int.

Diamantino, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 100010 Nr: 1473-04.2015.811.0005

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurema Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonina Lopes de Almeida 

Martelli - OAB:12929/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: nº 1473-04.2015.811.0005

I – Visando o esclarecimento dos fatos defiro os pedidos de fls. 111/112.

Posto isso:

I) Intime a curadora para, em 30 dias, apresentar a prestação de contas 

referente aos 06 meses;

II) Efetive estudo psicossocial para avaliar pessoa idônea e apta a exercer 

a curatela.

II – Com as informações, abra vista ao Ministério Público.

Diamantino, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 37556 Nr: 2392-37.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcilio Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 Autos: nº 2392-37.2008.811.0005

I – Ante a concordância (fl. 291/verso) homologo os cálculos de fls. 

288/291.

 Expeça-se RPV.

II – Int.

Diamantino, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 19208 Nr: 1995-51.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:

 Autos n. 1995-51.2003.8.11.0005.

 I – Em decorrência da compensação dos créditos defiro o pedido de fls. 

917 e verso.

II – Int.

Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 37183 Nr: 2062-40.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Antonio Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - OAB:5319, Renata Cordeiro Uchoa Florencio - 

Procuradora Geral da União - OAB:1585256

 Autos: nº 2062-40.2008.811.0005

I – Dê-se vista ao exequente da impugnação.

Diamantino, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 114022 Nr: 319-77.2017.811.0005

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Katia Matias de Camargo Braghin - 

OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane de Barros 

Magalhaes - OAB:13933/MT

 Autos: nº 319-77.2017.811.0005

I – Dê-se vista ao autor do parecer de fls. 52/56.

Diamantino, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 41721 Nr: 2530-67.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureliano Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 Autos: nº 2530-67.2009.811.0005

I – Em decorrência da certidão de fls. 247, homologo o cálculo de fls. 

241/244. Expeça-se RPV.

 II – Int.

Diamantino, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 44251 Nr: 917-75.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Umbelino Alves Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(procurador do Estado) - OAB:Mt-0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT
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 Autos n. 917-75.2010.8.11.0005.

I – A denominada exceção de pré-executividade, ou objeção de 

pré-executividade, é instituto desenvolvido pela doutrina e abraçado pela 

jurisprudência que faculta ao executado submeter a apreciação judicial 

matérias de ordem pública, a exemplo dos pressupostos processuais e 

condições da ação.

Sobre o tema, ensina Cândido Rangel Dinamarco quais são as matérias 

sujeitas ao controle oficial e que por isso podem ser objeto de exceção de 

pré-executividade:

Falta de título executivo (...) iliqüidez (...) porque sem liqüidez não se pode 

executar jamais (...) inexigibilidade (...) demandar por um direito 

não-exigível é demandar sem a concreta necessidade da tutela 

jurisdicional, com a conseqüente carência de ação por falta de interesse 

de agir (...) excesso de execução (...) executar em excesso é executar 

sem título, total ou ao menos parcialmente (...) ilegitimidade ad causam (...) 

cúmulo indevido de execuções (...) nulidade da execução ou dos atos 

executivos (...) incompetência absoluta ou impedimento do juiz.

 Finaliza o referido autor:

Admitem-se em princípio, pela via da objeção de pré-executividade, todas 

as defesas fundadas nos requisitos da execução que o juiz deveria 

conhecer de ofício – porque, como é óbvio, tudo que o juiz pode e deve 

decidir espontaneamente ele pode decidir quando provocado pela parte.

 Do exposto, por meio da exceção de pré-executividade somente podem 

ser suscitada as nulidades absolutas ou as matérias de ordem pública, 

que devem ser conhecidas de ofício como os pressupostos processuais, 

condições da ação e vícios objetivos do título, referentes à certeza, 

liquidez e exigibilidade.

No caso, constato que a tese de prescrição não merece acolhimento.

Isso porque o crédito foi constituído em 23.11.2009, porém ficou suspenso 

por 180 dias. Assim, considerando que o executivo fiscal foi ajuizado em 

2010, não transcorreu o prazo prescricional.

Posto isso, rejeito a tese de prescrição.

II – Int.

Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 107918 Nr: 1571-52.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurício Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o 

autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Essa condenação fica suspensa, por força da assistência judiciária 

gratuita.P. R. I. C.Diamantino/MT, 27 de março de 2018.Gerardo Humberto 

Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 110435 Nr: 2860-20.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sociedade Educacional da Bacia Amazonica Seba, 

Geraldo Magela Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Novis Neves 

Pereira Lima - OAB:

 Autos n. 2860-20.2016.8.11.0005.

I. A 1ª Seção do STJ irá julgar, sob o rito do recurso repetitivo, a legalidade 

da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e da Tarifa 

de Uso do Sistema de Distribuição (Tusd) de energia elétrica na base de 

cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

A seção decidiu que serão julgados como repetitivos três recursos sobre 

o tema, quais sejam: REsp 1.692.023, REsp 1.699.851 e EREsp 1.163.020. 

Aliado a isso, determinou a suspensão em todo o território nacional dos 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão.

Posto isso, determino a suspensão dos autos, nos termos da decisão 

proferida pelo STJ.

II. Int.

Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 123916 Nr: 374-91.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enilson dos Santos Pereira, Reginaldo Costa da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fernandes de Assis - 

OAB:OAB/MT 20231/O, GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - OAB:13599

 Autos n. 374-91.2018.811.0005.

I. Após verificar a resposta à acusação apresentada pelo acusado 

observo que não é o caso de absolvição sumária, já que não se 

encontram presentes nenhuma das situações dos incisos I à IV do artigo 

397, do Código de Processo Penal (Artigo 397. Após o cumprimento do 

disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver 

sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a 

punibilidade do agente).

Posto isso, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

17.4.2018, às 15 horas e 25 minutos (Código de Processo Penal – Artigo 

399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a 

audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do 

Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente). Para o 

caso de testemunha residente em outra comarca expeça-se carta 

precatória para sua oitiva, fixando o prazo de cumprimento em 30 dias no 

caso de acusado preso e 120 dias se estiver em liberdade (Código de 

Processo Penal – Artigo 222. A testemunha que morar fora da jurisdição 

do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, 

para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes. 

§ 1o A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. § 2o 

Findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo 

tempo, a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos).

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 115667 Nr: 1191-92.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandicleides Bandeira Lima, Julian Junior 

Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT, RODRIGO SCHWAB MATTOZO - OAB:5849/O

 Autos n. 1191-92.2017.811.0005.

I. Considerando que a defesa do acusado alega cerceamento defesa em 

relação ao vídeo e áudio da oitiva de Andreia Mendes da Silva, determino a 

regravação do CD/ROM da audiência realizada em 06.7.2017 (fls. 

147/160).

II. Cumprido o item I, dê-se vista as partes para ratificação ou não dos 

memoriais finais.
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Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 82914 Nr: 1746-22.2011.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Maria Anzil, Jairo Rogério da Silva Jandir, Poliana 

Pereira Cardoso, Rosinete Soares da Silva, Marta Maria de Santana Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo improcedente o 

pedido dos autores Cleide Maria Anzil, Jairo Rogério da Silva Jandir, Marta 

Maria de Santana Silva, Rosinete Soares da Silva e Poliana Pereira 

Cardoso, extinguindo o feito com resolução do mérito.Condeno os autores 

ao pagamento, de maneira solidária, das custas e despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios no montante de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), conforme disposto no §2º do artigo 85 do CPC. A condenação 

fica suspensa nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil.P.R.I.C.Diamantino, 23 de março de 2018.Gerardo Humberto Alves 

Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 14831 Nr: 1050-98.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adonias Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciene Araújo Alvares 

Marcondes - OAB:13.904-B, Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Ribeiro Pinto de Sá 

Barreto - OAB:172123RJ

 Autos n. 1050-98.2002.811.0005.

I – Dê-se vista a Fazenda Pública Municipal.

II – Int.

 Diamantino/MT, 22 de janeiro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 98624 Nr: 902-33.2015.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeverson Leandro Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeverson Leandro Costa - 

OAB:3134/RO

 Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na 

inicial, o que faço para:- determinar a incidência dos juros moratórios 

desde a intimação do devedor para efetuar o pagamento no cumprimento 

de sentença;- determinar que a atualização monetária e os juros 

moratórios sejam atualizados de acordo com o INPC, até 30.6.2009, e, 

após, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança até 25.3.2015 e, após, IPCA-E;- extinguir o 

processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno o embargado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. P. R. I. C.Diamantino/MT, 23 de março de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 43060 Nr: 3745-78.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frente Parlamentar de Apoio aos Agentes Com 

de Saude e Ag. de Combate as Endemia, Valtenir Luiz Pereira, 

ADACSE/MT Ass. Dos Agentes Comintarios de Saude e Endemias do 

Estado de MT, Dinora Magalhaes Arcanjo de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Patricia Salgado - 

OAB:13260/MT

 Autos n. 3745-78.2009.811.0005.

I – Com o objetivo de dar efetividade a presente execução defiro o pedido 

de penhora online no valor de R$ 2.594,43.

II – Efetivada a penhora proceda à transferência para a conta de depósito 

judicial do e. Tribunal de Justiça deste Estado, com posterior vinculação ao 

presente feito.

III – Cumprido o item II intime-se o executado da penhora, ficando ciente de 

que decorrido o prazo sem manifestação o valor, limitado ao montante da 

dívida, será liberado em favor do exequente.

IV – Int.

Diamantino/MT, 05 de outubro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 100119 Nr: 1515-53.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Henrique de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos 1515-53.2015.811.0005

I – Em decorrência da não intimação do acusado redesigno a audiência 

para o dia 27.08.2018, às 13:00 horas.

II – Ante o teor do ofício de fl. 149 expeça-se carta precatória para a 

comarca de Cuiabá/MT visando à oitiva do Policial Civil Luiz Gonçalo dos 

Reis.

III – Dê-se vista ao Ministério Público e defesa acerca da não localização 

das testemunhas de fls. 152 Kezia e Camille.

IV – Int.

V – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Diamantino/MT, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 113305 Nr: 4312-65.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frank One Lemes Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Silva Santos - 

OAB:12.655

 Autos 4312-65.2016.811.0005

I – Intime Dr. Rogério Silva Santos (fl. 106) para manifestar acerca do 

cálculo de pena de fl. 136.

Diamantino/MT, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 101773 Nr: 2358-18.2015.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Schneider Soares, Joilson Almir Schneider 

Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Vilson Schneider Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2358-18.2015.811.0005

 I. Beatriz Schneider Soares, filha do de cujus, requereu a abertura de 

inventário por arrolamento em razão do falecimento de João Vilson 

Schneider Soares. Consta que Joilson Almir Schneider Soares também é 

herdeiro, filho do de cujus, conforme informação na inicial.

 A inicial foi instruída com os documentos de fls. 08/24.

A Sra. Beatriz Schneider Soares foi nomeada como inventariante - fl. 25.

Não foram apresentadas as primeiras declarações, pois aguarda-se o 

deslinde do feito nº 1568-20.2004.811.0005, que tramita perante a 1ª Vara 

desta comarca.

À fl. 33 a inventariante requereu a expedição de alvará judicial em favor 

do herdeiro Joilson Almir Scheneider Soares para transferência do veículo 

descrito no item “b” de fl. 06.

Decido.

Em análise dos autos, vislumbra-se que o bem deixado pelo de cujus 

consistia em uma motocicleta, cuja posse foi repassada para seu filho 

Joilson Almir Scheneider Soares, que sequer consegue retirar o 

documento junto a Ciretran por estar em nome do de cujus.

 Posto isso, defiro o pedido de alvará judicial em favor do herdeiro Joilson 

Almir Scheneider Soares para transferência da motocicleta marca 

Yamaha, modelo Fazer 150, Placas QBK-3278, Chassi: 

9C6KG0650E0017166, cor azul, ano 2014.

II – Int.

III – Dê-se vista a inventariante para prestar informações acerca do 

processo de usucapião mencionado à fl. 31, bem como apresentar as 

primeiras declarações conforme determinado 25.

Diamantino, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 39385 Nr: 225-13.2009.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Cristina Machado 

Flores Bruno - OAB:OAB/MT 16.370, DANIELI FELBER - OAB:10623/O, 

Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Autos: nº 225-13.2009.811.0005

I – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17.07.2018, às 

14:30 horas.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 97809 Nr: 504-86.2015.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaquiel Costa da Silva, Luziana Veira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Lins da Silva, Fraternidade São 

Francisco de Assis na Providencia de Deus, Hospital São João Batista, 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Brandimarte Del Rio - 

OAB:OAB/SP 209.839, Renério de castro - OAB:

 Autos 504-86.2015.811.0005

I – Designo o dia 17.07.2018 às 15 horas e 30 minutos para audiência com 

a finalidade de ouvir o Dr. Antônio Carlos Matar.

II – Intime o Dr. Antônio Carlos Matar para comparecer ao ato com o exame 

de ultrassom da autora realizado em 26.04.2013.

III – Int.

 Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 110592 Nr: 2958-05.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Prefeito de 

Diamantino-MT, Balada Eventos e Produções Ltda, Nivaldo Batista Lima, 

Breno Cezar de Figueiredo Carmo de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Dias Bessas - 

OAB:42.387, Ramon de Oliveira Martins - OAB:14.449/MT

 Autos n. 2958-05.2016.8.11.0005.

I – Indefiro o pedido de fls. 285/296 no que se refere a admissão da Ordem 

dos Advogados do Brasil – Subseção de Diamantino/MT na condição de 

amicus curiae, uma vez que conforme decidido nos autos do AgInt no 

REsp n. 1.607.188, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, da 

Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, essa atuação ‘é prevista 

para as ações de natureza objetiva, sendo excepcional sua admissão no 

processo subjetivo quando a multiplicidade de demandas similares indicar 

a generalização do julgado a ser proferido, o que não é o caso dos autos’. 

Essa situação enseja a manutenção da documentação nos autos, com 

consequente indeferimento do pedido de admissão do amicus curiae.

Por sua vez, constato que inexistem elementos para afirmar que o 

peticionante tenha atuado com dolo. Em síntese, não é possível concluir 

que o peticionante incidiu em alguma das situações delimitadas no artigo 

80 e incisos do Código de Processo Civil.

II – Em decorrência da decisão proferida no RAI 135.323/2016, indefiro o 

pedido formulado no item 1 de fl. 379.

III – Certifique se o município de Diamantino/MT ofereceu contestação no 

prazo legal.

IV – Int.

V – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 02 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 32948 Nr: 1233-93.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezio Cruz & Cia Ltda, Ademir Terezio da 

Cruz, Adenair Terezio da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Ferreira Fernandes - 

Defensora Pública - OAB:100363

 Autos 1233-93.2007.811.0005

I – Nomeio a Defensoria Pública curadora especial dos executados Terezio 

Cruz e Cia LTDA e Ademir Terezio da Cruz, com abertura de vista para 

manifestação.

 Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 1014 Nr: 71-78.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermelinda Gomes de Souza, Zilmar Moreno 

Camarço, Sandra Maria Carvalho de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Cruz Moreira - 

OAB:6799, Wylerson Verano de Aquino Sousa - OAB:3.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Carvalho dos Santos 

- OAB:12562/MT, Rosana Esteves Monteiro ( Defensora Pública ) - 

OAB:100180

 Autos n. 71-78.1998.811.0005.

I – Com o objetivo de dar efetividade a presente execução defiro o pedido 

de penhora online no valor de R$ 84.808,71.

II – Efetivada a penhora proceda à transferência para a conta de depósito 

judicial do e. Tribunal de Justiça deste Estado, com posterior vinculação ao 

presente feito.

III – Cumprido o item II intime-se o executado da penhora, ficando ciente de 

que decorrido o prazo sem manifestação o valor, limitado ao montante da 

dívida, será liberado em favor do exequente.

IV – Int.

Diamantino/MT, 09 de janeiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 9961 Nr: 253-93.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanderley Pereira da Silva.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 253-93.2000.811.0005.

I – Visando o andamento regular dos autos defiro os pedidos formulados 

nos itens 3.1, 3.2, 3.3.1 e 3.3.3 de fl. 601.

II – Indefiro o pedido (item 3.4 de fl. 602), pois a medida pode ser efetivada 

pelo Ministério Público sem intervenção do Poder Judiciário.

III – As informações do INFOJUD são acobertadas por sigilo fiscal, de 

forma que devem ser acessadas após o esgotamento das diligências.

Posto isso, indefiro o pedido (item 3.3.2 de fl. 601).

IV – Indefiro o pedido item 2 de fl. 614, uma vez que a condenação 

decorreu contra o executado não havendo prova nos autos de benefício 

para o casal.

V - Defiro o pedido item 3, 4 e 5 visando à necessidade de dar efetividade 

à decisão.

VI - Int.

VII – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 08 de agosto de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 36664 Nr: 1502-98.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelcio Conte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 Autos n. 1502-98.2008.8.11.0005.

I – Em decorrência da procuração de fl. 28 defiro o pedido de fls. 229/232.

II – Ante o pagamento julgo extinta a execução, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

III – Transitado em julgado efetive o arquivamento.

IV – Int.

Diamantino/MT, 02 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 99403 Nr: 1286-93.2015.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Pereira de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Capeleiro - 

Procuradora do Estado - OAB:17374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Autos n. 1286-93.2015.8.11.0005.

I – Em decorrência da petição de fls. 30/31 homologo o cálculo de fl. 28 e, 

como consequência, expeça-se RPV.

II – Int.

Diamantino/MT, 02 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 87977 Nr: 239-55.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Secretaria de 

Fazenda do Estado de Mato Grosso ( SEFAZ )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 239-55.2013.8.11.0005.

I – Dê-se vista a exequente da impugnação.

II – Int.

Diamantino/MT, 02 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86211 Nr: 1766-76.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Audinorte Auditores e Consultores S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Gonçalves da Silva - 

OAB:179.356

 Autos n. 1766-76.2012.8.11.0005.

I – A pretensão do exequente consiste no recebimento da condenação no 

valor de R$ 5.000,00 relativo aos honorários advocatícios (fls. 52/verso e 

66/67).

Nesse aspecto, considerando o trânsito em julgado (fl. 106) o cumprimento 

de sentença deve prosperar, pois esse crédito não guarda relação, ante o 

seu caráter alimentar, com aquele objeto dos autos n. 

2520-13.2015.8.11.0005. Inexiste, portanto, a possibilidade de 

compensação.

Posto isso, indefiro os pedidos de fls. 112/114, 119/121 e 127/129.

II – Dê-se vista ao exequente para informar o valor atualizado do débito.

III – Extraia a petição de fl. 138 e faça a juntada nos autos n. 

2520-13.2015.8.11.0005.

IV – Int.

Diamantino/MT, 02 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86427 Nr: 2043-92.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Arino Máscimo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Autos n. 2043-92.2012.8.11.0005.

I – Dê-se vista ao executado da petição e documento de fls. 184/186.

Diamantino/MT, 02 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86458 Nr: 2080-22.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilsinha Santos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Autos n. 2080-22.2012.8.11.0005.

I – Homologo os cálculos de fls. 190/191, pois em consonância com o v. 

acórdão e decisão de fls. 183 e verso e, como consequência, expeça-se 

RPV.

II – Int.

Diamantino/MT, 02 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 37295 Nr: 2096-15.2008.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armindo Santiago de Olivera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230-MT, Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Jose Metello de 

Siqueira - Procurador do INSS - OAB:3691

 Autos n. 2096-15.2008.8.11.0005.

I – Intime o executado para, querendo e no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação (artigo 535 do Código de Processo Civil).

II – Int.

Diamantino/MT, 02 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86451 Nr: 2072-45.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Sales da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 (...)Entretanto, a partir de 25.3.2015 a correção monetária deverá ser 

aplicada conforme o IPCA-E, permanecendo a incidência dos juros de 

mora de acordo com a taxa de juros incidentes sobre a caderneta de 

poupança (Recurso Especial n. 205.946/SP, submetido ao rito do artigo 

543-C do Código de Processo Civil/1973, em consonância com o decidido 

no julgamento da modulação dos efeitos da decisão de mérito proferida 

nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF).Posto isso, acolho parcialmente a 

impugnação com o fim de determinar que a correção monetária e os juros 

moratórios sejam atualizados de acordo com o INPC, até 30.6.2009, e, 

após, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança até 25.3.2015 e, após, IPCA-E.II – Int.Cuiabá/MT, 

02 de abril de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 38262 Nr: 3078-29.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helton George Ramos, Celito Liliano Bernardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Taise Campanelli 

Ohara - OAB:Procuradora

 Autos n. 3078-29.2008.8.11.0005.

I – O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpõe impugnação 

sustentando, em síntese, excesso de execução decorrente de erro em 

relação aos honorários advocatícios (fls. 177/178).

O embargado apresentou manifestação pedindo a improcedência da 

impugnação (fls. 181/187).

É o relatório. Decido.

Sustenta o executado excesso de execução com fundamento em 01 

ponto, qual seja: (i) erro no cálculo dos honorários advocatícios.

Em análise dos autos, constato que a sentença fixou honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até 14.10.2013 

(fls. 141/142).

Nesse aspecto, o exequente reconhece que a executada não deve (fl. 

164) parcelas em atraso, pois todas foram pagas em decorrência da tutela 

provisória de urgência. Assim, inexiste base de cálculo – parcelas 

vencidas até 14.10.2013 – para fins de pagamento.

Posto isso, acolho a impugnação com o fim de determinar a extinção do 

cumprimento de sentença.

II – Int.

Cuiabá/MT, 12 de setembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86455 Nr: 2077-67.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Lemes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Autos n. 2077-67.2012.8.11.0005.

I – Intime o executado para, querendo e no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação (artigo 535 do Código de Processo Civil).

II – Int.

Diamantino/MT, 02 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 38720 Nr: 3551-15.2008.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esequiel Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3551-15.2008.8.11.0005.

I – Intime o executado para, querendo e no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação (artigo 535 do Código de Processo Civil).

II – Int.
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Diamantino/MT, 02 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 39837 Nr: 698-96.2009.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - OAB:5319

 Autos n. 698-96.2009.8.11.0005.

I – Intime o executado para, querendo e no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação (artigo 535 do Código de Processo Civil).

II – Int.

Diamantino/MT, 02 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 92150 Nr: 658-41.2014.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Olivati Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMAE - Departamento Municipal de Água e 

Esgoto de Diamantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Autos n. 658-41.2014.8.11.0005.

I – Dê-se vista ao exequente da impugnação ao cumprimento de sentença.

Diamantino/MT, 02 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86429 Nr: 2045-62.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurentino Samuel de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Autos n. 2045-62.2012.8.11.0005.

I – Intime o executado para, querendo e no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação (artigo 535 do Código de Processo Civil).

II – Int.

Diamantino/MT, 02 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86442 Nr: 2062-98.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Gentil do Espírito Santo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2062-98.2012.8.11.0005.

I – Intime o executado para, querendo e no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação (artigo 535 do Código de Processo Civil).

II – Int.

Diamantino/MT, 02 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 107137 Nr: 1231-11.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juviano Lincoln, Durval Domingos, Associação 

Comercial e Empresarial de Diamantino - ACID, Julyana Natally Torquato 

Eireli-ME, M.M. Produção Artístico Musical Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gervásio Alves de Oliveira 

Júnior - OAB:3592/MS, Rodrigo dos Anjos Barroso Mattos - 

OAB:12780, RODRIGO MOURA VARGAS - OAB:14912

 Posto isso, recebo a inicial e determino a citação dos réus para 

contestarem, nos termos do artigo 17, § 9°, da Lei n. 8.429/92.II – Em 

análise dos autos, observo que a pretensão ministerial visa apurar 

eventual dano ao erário do município de Diamantino/MT decorrente da 

despesa no valor de R$ 321.588,58 afeta à realização da Expodiamantino. 

Narra a inicial, em síntese, que Juviano Lincoln, no exercício do cargo de 

prefeito de Diamantino/MT, subsidiou a realização de evento privado, então 

patrocinado pela Associação Comercial e Empresarial de Diamantino – 

ACID, mediante contratações onerosas, com prejuízo atualizado no valor 

de R$ 321.588,58.A situação descrita nos autos revela, neste juízo de 

cognição horizontal, a existência de irregularidade no que se refere ao 

patrocínio do evento, porém não foi demonstrado o dolo genérico dos 

réus.O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial 

765.212/AC concluiu pela necessidade de identificar-se na conduta do 

agente público, ao menos, o dolo genérico, sob pena de a improbidade se 

transformar em hipótese de responsabilidade objetiva.Esse dolo genérico, 

entretanto, não foi demonstrado. Isso porque o patrocínio do evento não 

se mostra, neste plano, absolutamente ilegal. Assim, inexistem elementos 

para afirmar, ainda que superficialmente, intenção vil ou desonesta.Em 

decorrência dessa conclusão e considerando a análise do fato com base 

em um juízo de conhecimento horizontal entendo que a situação não traz 

um indício de ato de improbidade administrativa apto a justificar a medida 

extrema de indisponibilidade de bens.Posto isso, indefiro o pedido de 

indisponibilidade dos bens.III – Int.IV – Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Diamantino/MT, 02 de abril de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 44552 Nr: 1214-82.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Jaime 

Vasconcelos Santos - OAB:9569/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido ministerial de fl. 209 e determino a expedição de mandado 

de penhora e avaliação dos bens da executada.

Realizada a penhora e a avaliação, intime-se a parte executada para que, 

querendo, se manifeste no prazo legal.

Cumpra-se.

5ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-95.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido JOÃO para responder o 

recurso no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010260-46.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR CESAR COPETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

DESPACHO Numero do Processo: 8010260-46.2016.8.11.0005 

REQUERENTE: ADAIR CESAR COPETTI REQUERIDO: SICREDI CENTRO 

NORTE Vistos, etc. 1 – Promova a parte o cumprimento de julgado, no 

prazo de 10 dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo assinalado, 

intime-se pessoalmente a parte autora a requerer o cumprimento do 

julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo manifestação, ao arquivo. 4 - 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 23 de março de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014893-08.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

DESPACHO Numero do Processo: 8014893-08.2013.8.11.0005 

REQUERENTE: FERNANDO MENDONCA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. 

Vistos, etc. 1 – Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 

dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se 

pessoalmente a parte autora a requerer o cumprimento do julgado, em 05 

dias. 3 - Não havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 23 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-59.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AQUINO CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010048-59.2015.8.11.0005 REQUERENTE: JORGE AQUINO CONCEICAO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. 1 – Promova a parte o 

cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 23 de 

março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-69.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA CORREA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010349-69.2016.8.11.0005 REQUERENTE: VIRGINIA CORREA DO PRADO 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido 

inicial, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 23 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010611-53.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARACELI DOS SANTOS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010611-53.2015.8.11.0005 REQUERENTE: ARACELI DOS SANTOS ROSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Promova a parte o cumprimento de 

julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo 

assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora a requerer o 

cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo manifestação, ao 

arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 23 de março de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-39.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JORGE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS OAB - MT0012780A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010254-39.2016.8.11.0005 REQUERENTE: SEBASTIAO JORGE LIMA 

REQUERIDO: ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA Vistos, etc. 1 

– Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não 

havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a 

parte autora a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não 

havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 

23 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-97.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S.A ( CLARO S.A) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010050-97.2013.8.11.0005 REQUERENTE: SIMAO MARTINS DE SOUZA 

REQUERIDO: AMERICEL S.A ( CLARO S.A) Vistos, etc. Ante a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 23 de março de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010553-21.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CRISTINA RESPLANDE DE MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010553-21.2013.8.11.0005 REQUERENTE: EVA CRISTINA RESPLANDE DE 

MESQUITA REQUERIDO: AMERICEL CLARO S/A Vistos, etc. Ante a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 23 de março de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010527-18.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

ILDO PADILHA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT0011740A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010527-18.2016.8.11.0005 REQUERENTE: IRACEMA DA SILVA 

NASCIMENTO, ILDO PADILHA DO NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Ante a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 23 de março de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-64.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DE GOES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 02/05/2018 às 10hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010380-89.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IRENO SCHENKEL DE BASTIANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ART & EDITORA JM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA FREITAS BORGES OAB - MT0014639A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010380-89.2016.8.11.0005 REQUERENTE: IRENO SCHENKEL DE 

BASTIANI REQUERIDO: ART & EDITORA JM LTDA Vistos etc. Dispenso o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo 

com base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Alega o reclamante 

que era assinante das revistas entregues pela reclamada, contudo, no 

ano de 2016 houve cobranças indevidas no seu cartão de crédito 

referente a revista “Go Outside” que não assinou, razão pela qual requer 

a restituição de débito com pedido de danos morais. Em defesa, a 

reclamada sustenta que o autor efetivou inicialmente assinatura no valor 

de R$ 669,00 (seiscentos e sessenta e nove reais), que foi dividida em 

dez parcelas no valor R$ 69,00 (sessenta e nove reais), sendo que 

próximo ao término contratual, a ré enviou correspondência ao autor 

ofertando a renovação da assinatura existente, disponibilizando como 

cortesia 3 exemplares da revista Go Outside (id. 3999220, p.2). Prossegue 

a requerida afirmando que o prazo previsto para renovação foi expirado 

sem contestação, ocasião que teria havido a renovação antecipada tácita 

do contrato, razão porque não merece procedência a pretensão inicial. 

Inicialmente, registro que restou incontroverso nos autos a relação jurídica 

consumerista entre as partes e as cobranças efetivadas na fatura do 

cartão de crédito do requerente. O ônus da prova da existência do 

negócio jurídico é da parte requerida, por força do inciso II do art. 373 do 

Novo Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu. No 

caso judicializado, na forma do art. 333, II, CPC, caberia à requerida 

comprovar que o requerente contratou/concordou com a renovação 

automática, o que tornaria lícita as cobranças apontadas na exordial, o 

que, não ocorreu. Logo, diante da cobrança indevida e da renovação 

automática do contrato sem o consentimento do consumidor, faz jus o 

requerente ao pedido de repetição de indébito e indenização por danos 

morais. No que tange ao pleito de restituição de quantia, a repetição de 

indébito deverá ser realizada na forma simples, posto que o autor confirma 

o recebimento de três exemplares da revista Go Outside, situação que não 

se encontra amparada na hipótese do art. 42, parágrafo único, do CDC, 

pois não seria lícito a requerida efetuar a devolução em dobro dos valores 

cobrados do requerente se ele recebera tais exemplares. Quanto à 

reparação moral, a conduta da recorrente é caracterizadora do dano 

moral, ainda que não tenha havido inscrição do nome da parte autora nos 

órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não há prova de que o 

recorrido tenha solicitado a renovação da assinatura da revista ofertada 

pela empresa requerida, ainda assim, continuou recebendo cobranças em 

sua fatura de cartão de crédito. Observe-se que apesar de narrar a ré de 

que as três revistas Go Outside teriam sido fornecidas como cortesia para 

a renovação da assinatura, nada explicou acerca das cobranças 

realizadas no ano de 2016 nos valores de R$ 18,13 (dezoito reais e treze 

centavos) e R$ 58,73 (cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), 

que não condizem com o plano de assinatura no valor mensal de R$ 69, 90 
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que possuía o autor. Aliado a isso, o consumidor não conseguiu 

solucionar o problema na seara extrajudicial, o que gerou sem dúvida 

desconforto, aflição, e transtornos, que ultrapassam os limites do mero 

aborrecimento cotidiano. Dessa forma, configurado o dano moral sofrido 

pela parte requerente, passo agora a analisar a respeito do quantum a ser 

estipulado a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. De acordo com os comentários 

acima, arbitro a verba a título de dano moral pelas cobranças indevidas em 

R$ 4.500 (quatro mil e quinhentos reais). Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC 

para: a) CONDENAR a requerida a restituir, de forma simples, as quantias 

de R$ 18,13 (dezoito reais e treze centavos) e R$ 58,73 (cinquenta e oito 

reais e setenta e três centavos), corrigidas monetariamente pelo INPC a 

partir do desembolso e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização 

no valor de R$ 4.500 (quatro mil e quinhentos reais) a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora a contar do evento danoso, e 

correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). 

Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 

54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Submeto o projeto de sentença para homologação do juiz togado, nos 

moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. P.I.C. Diamantino/MT, 26 de outubro de 

2017. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 26 de outubro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010639-21.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT0011861S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENJAMIN PEREIRA DE BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LUCIANO CASTELHANO OAB - MT0020486A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010639-21.2015.8.11.0005 REQUERENTE: WIRAN DA SILVA REQUERIDO: 

BENJAMIN PEREIRA DE BARROS Vistos, etc. 1 – Rejeito a exceção de 

pré-executividade, tendo em vista a necessidade de dilação probatória no 

presente caso, sendo que é inviável a exceção em casos que dependam 

de dilação probatória. 2 – Intime-se o exequente para que garanta o juízo, 

no prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento dos embargos. 3 – 

Expeça-se segunda via do mandado de execução, para que o oficial de 

justiça proceda de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto, sendo que de tais atos intimará, na mesma 

oportunidade, o executado. 4 – Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 24 

de outubro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000932-80.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINA MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida VIVO para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-49.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DE GOES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 02/05/2018 às 10hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-58.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE GONCALVES MENEZES (REQUERENTE)

PATRICIA SIQUEIRA MAY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT0012562A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU PINHATTI MENDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT0009277A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida DIRCEU para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-13.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON JOSE OLIVEIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do requerente para manifestar quanto 

pagamento comprovado no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000017-94.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO DE SOUZA MACHADO (REQUERENTE)

H. DE SOUZA MACHADO - EPP (REQUERENTE)

SERGIO DE SOUZA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 02/05/2018 às 09hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-86.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIZEL CEVIRIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida VIVO para responder o 

recurso no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-08.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Número do Processo: 

1000413-08.2017.8.11.0005, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: RONALDO GOMES DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, 

a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. 

Diamantino, 26 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012089-04.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ANGELA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Número do Processo: 

8012089-04.2012.8.11.0005, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. REQUERENTE: BENEDITA ANGELA DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. Tendo em vista 

que há divergência sobre a intimação da sessão de julgamento, a 

competência para decidir sobre a matéria é do Relator, de forma que 

determino a remessa dos autos à Turma Recursal, para análise da petição 

da parte autora em que alega nulidade do julgamento. Cumpra-se. 

Diamantino, 26 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010564-45.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA FERREIRA DIAS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO ASSIS GIANGARELLI OAB - PR77655 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Número do Processo: 

8010564-45.2016.8.11.0005, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, TRANSPORTE AÉREO, 

ATRASO DE VÔO, CANCELAMENTO DE VÔO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL]. REQUERENTE: SUZANA FERREIRA DIAS DE ASSIS 

REQUERIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, GOL LINHAS AÉREAS S.A. 

Vistos, etc. Tendo em vista a petição da parte autora alegando divergência 

quanto a data em que fora realizada a sessão de julgamento, e a data em 

que houve a disponibilização dos votos, relatório e acórdão no Sistema 

PJE, determino a remessa dos autos à Turma Recursal para análise da 

petição da autora onde alega nulidade na contagem do prazo recursal, 

uma vez que a competência para decidir sobre a matéria é do Relator. 

Cumpra-se. Diamantino, 26 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013279-65.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. KAUFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELARINA ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA OAB - SP0183463S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Número do Processo: 

8013279-65.2013.8.11.0005, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. REQUERENTE: D. M. 

KAUFMANN - ME REQUERIDO: BELARINA ALIMENTOS S/A Vistos etc. 1 – 

Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 

do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo 

assinalado não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. 

Não havendo procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos 

moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, 

expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação 

(art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 26 de março de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-17.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINO SANTANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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DECISÃO Número do Processo: 8010163-17.2014.8.11.0005, : Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: LINO 

SANTANA DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão 

executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 02 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-66.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ANA DE LIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET VÁRZEA GRANDE - BANDA LARGA NET (RAZÃO SOCIAL: CLARO 

S/A) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Número do Processo: 

8010151-66.2015.8.11.0005, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, CONTRATOS DE 

CONSUMO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: MARLENE 

ANA DE LIRA SILVA REQUERIDO: NET VÁRZEA GRANDE - BANDA 

LARGA NET (RAZÃO SOCIAL: CLARO S/A) Vistos etc. 1 – Tendo em vista 

o pedido da parte autora de substituição do polo passivo da ação, para 

fazer constar a parte CLARO S/A no lugar da reclamada NET SERVIÇOS 

DE COMUNICAÇÃO S/A, e considerando que ainda não houve a citação da 

referida parte, defiro o pedido. 2 – Proceda a Senhora Gestora com as 

alterações necessárias, fazendo constar no polo passivo da ação, no 

lugar da reclamada NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, o nome e 

dados da parte CLARO S/A, indicados em petição de id. 12069279. 3 – 

Defiro a pretensão executória. 4 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 

do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo 

assinalado não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. 

Não havendo procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos 

moldes do artigo 513 do CPC. 5 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, 

expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação 

(art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 6 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 7 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 8 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 9 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 10 – Determino a conversão da ação 

para cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 11 – 

Realize as retificações no processo, fazendo constar a fase de 

cumprimento de julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 

27 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010156-25.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SANTOS SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA OAB - MT0007066S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Número do Processo: 

8010156-25.2014.8.11.0005, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL]. EXEQUENTE: REMALI MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: ALESSANDRO SANTOS 

SOUZA Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 4 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 6 – Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 8 – Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, 

se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, 

fazendo constar a fase de cumprimento de julgado. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Diamantino, 02 de abril de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010639-21.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT0011861S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENJAMIN PEREIRA DE BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LUCIANO CASTELHANO OAB - MT0020486A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010639-21.2015.8.11.0005 REQUERENTE: WIRAN DA SILVA REQUERIDO: 

BENJAMIN PEREIRA DE BARROS Vistos, etc. 1 – Rejeito a exceção de 

pré-executividade, tendo em vista a necessidade de dilação probatória no 
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presente caso, sendo que é inviável a exceção em casos que dependam 

de dilação probatória. 2 – Intime-se o exequente para que garanta o juízo, 

no prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento dos embargos. 3 – 

Expeça-se segunda via do mandado de execução, para que o oficial de 

justiça proceda de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto, sendo que de tais atos intimará, na mesma 

oportunidade, o executado. 4 – Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 24 

de outubro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014951-11.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO PEREIRA OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Deborah katia Pini OAB - SP124789 (ADVOGADO)

LUCIANO BASTOS DOMINGUEZ OAB - SP128434 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Número do Processo: 

8014951-11.2013.8.11.0005, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÕES, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: GENIVALDO PEREIRA 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO 

LTDA Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de levantamento 

em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, considerando a 

liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 27 

de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001485-30.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO XAVIER DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Número do Processo: 

1001485-30.2017.8.11.0005, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[TELEFONIA, ASSINATURA BÁSICA MENSAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: PAULO XAVIER DAS CHAGAS REQUERIDO: OI MOVEL S.A 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na audiência de conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 

27 de março de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 27 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001292-15.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AQUINO CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Número do Processo: 

1001292-15.2017.8.11.0005, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JORGE 

AQUINO CONCEICAO REQUERIDO: AVIDA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O objetivo dos embargos de declaração 

é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso existente 

na decisão, ainda para corrigir erro material. “Art. 1.022. Cabem embargos 

de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º”. No caso em apreço a parte 

embargante se insurge em face da decisão que não recebeu o recurso 

inominado por deserção (id. 12261929 - Pág. 1/2), sustentando que o 

referido decisum restou contraditório uma vez que houve erro na 

contagem do prazo para recolhimento e juntada do preparo recursal. Pois 

bem. Analisando os autos, verifica-se que não há qualquer vício na 

decisão embargada, uma vez que a lei é clara ao dispor que o preparo 

deverá ser feito nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob 

pena de deserção (art. 42, §1º da Lei 9.099/95). O recurso inominado foi 

interposto pela reclamada no dia 08/03/18 às 17h25min e a comprovação 

do preparo só ocorreu em 14/03/2018 às 13h34min, ultrapassando, 

portanto, o prazo legal de 48 horas. Assim, considerando que não há 

qualquer contradição na decisão atacada, REJEITO os presentes 

embargos declaratórios, devendo a decisão de id. 12261929 - Pág. 1/2 ser 

mantida na íntegra. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Diamantino, 02 de 

abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001674-08.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PIRES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Número do Processo: 

1001674-08.2017.8.11.0005, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. 

REQUERENTE: ANDRE PIRES DO AMARAL REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA 

S/A Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte reclamante e a parte reclamada 

compuseram, id. 12319902, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO 

extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, 

III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 

9.099/95). Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo. Diamantino, 26 de março de 2018. José Mauro Nagib 
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Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001660-24.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO APOLONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Número do Processo: 

1001660-24.2017.8.11.0005, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, TELEFONIA, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

APARECIDO APOLONIO DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, 

conforme pedido de id. 12333091 – pag. 1/2, somente resta HOMOLOGAR 

tal pretensão, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo 

que julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, 

bem como do Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. Diamantino, 26 de março de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012260-87.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BENIN ROMANINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Número do Processo: 

8012260-87.2014.8.11.0005, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. REQUERENTE: 

LUCIANA BENIN ROMANINO REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos, etc. 

1 – Libere-se o valor na forma requerida no id. 12406257, mediante alvará 

de levantamento em favor da parte exequente quanto aos valores 

especificados nos itens 2 e 3, e mediante alvará de levantamento em favor 

da parte executada quanto a quantia discriminada no item 1. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 02 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-12.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE CAMPOS BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010271-12.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOAO PAULO DE CAMPOS BUENO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que 

a parte reclamante não cumpriu determinação judicial no sentido de 

comprovar o seu endereço, documento que é indispensável à propositura 

da ação, fato que, consequentemente, importa em extinção do processo 

sem julgamento do mérito por inépcia da pretensão inicial, conforme art. 

330, § 1º, inciso I, do CPC. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial e JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários nessa fase processual 

(Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte 

autora. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. 

P.I.C. Diamantino/MT, 28 de março de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 28 de março de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001600-51.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001600-51.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 8.271,72; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANSELMO BORGES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da 

Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito no valor R$ 271,72 e danos morais. De início, rejeito 

o pedido de inépcia da petição inicial, fez que o autor fez pedido certo e 

determinado no id. 10930502 para condenar a empresa por danos morais 

no montante de R$ 8.000,00. Rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável para a propositura da ação, vez que o nome do 

autor, de fato, encontra-se negativado pela ré ante a constatação feita por 

este juízo no site do SPC/SERASA, tornando-se suficiente o extrato 

juntado no id. 10930510, p. 51, que foi extraído do próprio site de consulta 

oficial do SPC. Analisadas as questões preliminares, julgo o mérito. 

Analisando os autos verifica-se que a empresa requerida não acostou 

nos autos qualquer documento assinado pela autora, gravação telefônica 

demonstrando a contratação ou renegociação de débitos, tampouco 

cópias dos documentos pessoais do autor fornecidas por ocasião da 

celebração do contrato que originou o débito. Assim, insta registrar, que 

incumbia à requerida refutar o pleito da parte promovente, apresentando 

fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, o 
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que não feito. Ademais, o risco por realizar referida negociação (sem a 

conferência de documentos pessoais) deve ser suportado única e 

exclusivamente pela empresa fornecedora de serviços. Sendo, portanto, 

sua responsabilidade, objetiva (artigos 14 e 22 do CDC). Além disso, não é 

demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a 

inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o 

que somente confirma a procedência do pedido para ver declarada a 

inexistência dos débitos. Logo, não tendo a requerida comprovado a 

validade da cobrança, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte requerente foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de 

inexistência da dívida e exclusão do nome da autora do SPC/SERASA. No 

que tange ao pedido de danos morais, este é procedente. O dano moral 

ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos 

moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de 

Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro 

de órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re 

ipso, salvo se houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pela limitação do pedido 

formulado pelo autor na peça inicial, sob pena deste juízo proferir 

sentença ultra petita. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente o débito 

discutido nos autos no valor de R$166,29; e, b) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título 

de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do 

evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

P.I.C. Diamantino/MT, 28 de março de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga _______________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 28 de março de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-62.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MARQUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Número do Processo: 

1000045-62.2018.8.11.0005, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JONAS MARQUES DE MORAES 

REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos etc. Dispensado o relatório a 

teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova 

produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. II - Mérito O requerente ingressou com a ação 

argumentando que teve seu nome inscrito indevidamente no rol de maus 

pagadores pela requerida, pugnando pela declaração de inexistência do 

débito, bem como a condenação da requerida em danos morais. Em 

contrapartida, alega a empresa requerida que ambas as partes foram 

vítimas da prática de ilícito praticado por terceira pessoa que fraudou a 

documentação da reclamante, argumentando, como excludente de 

responsabilidade civil, culpa exclusiva de terceiro. Frisa-se, contudo, que 

a parte requerida não nega que a reclamada foi vítima de fraude, inclusive, 

sustenta em sua defesa qual medida a reclamada deveria ter tomado 

diante do fato. No entanto, é certo que a culpa exclusiva de terceiro 

ocorre quando o fato não decorre do agente e sim de fraudador que se 

encontra com dados da vítima e, neste passo, caberia à empresa 

requerida observar a documentação apresentada por aquele que pretende 

contratar os serviços, no momento da contratação, o que obviamente não 

foi feito, caso contrário não estariam litigando sobre o caso. Portanto, a 

excludente apresentada pela empresa requerida por si só, não a isenta da 

responsabilidade civil, pois, o risco por realizar referida negociação (sem 

a conferência de documentos pessoais), deve ser suportado única e 

exclusivamente pela empresa demandada. Sendo, portanto, sua 

responsabilidade objetiva (arts. 14 e 22 do CDC). Não é demais enfatizar 

que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus 

probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

sacramenta a procedência dos pedidos contidos na exordial ante a inércia 

da parte reclamada. Logo, não tendo a requerida comprovado a 

contratação dos serviços pela reclamada, evidencia-se nos autos que a 

negativação do nome da parte requerente foi indevida, fazendo jus, 

portanto, além da declaração de inexistência do débito, ao pleito de 

indenização por danos morais. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA OUTRAS NEGATIVAÇÕES. 

INSCRIÇÕES DECORRENTES DE FRAUDE. NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA 

DE TELEFONIA MÓVEL. DEVER DE INDENIZAR. - Em ações dessa 

natureza, em que a parte nega a existência da relação jurídica, cabe à 

parte contrária comprovar a existência da aludida relação, já que atribuir 

ao autor o ônus de provar que não mantém relação jurídica com o apelado 

é obrigá-lo a fazer prova de fato negativo, que é impossível de ser 

realizada. - Nessas circunstâncias, a ré deve ser condenada a 

compensar os danos morais sofridos pelo apelante em virtude da indevida 

inclusão do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. TJ-MG - AC: 

10024112991773001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 

08/05/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/05/2014). DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANO MORAL - 

Negativação indevida do nome do autor no SERASA, em razão de dívida 

inexistente - Dano moral caracterizado - Verba devida - Fixação em 

primeiro grau em R$ 5.000,00 - Admissibilidade - Razoabilidade e 

proporcionalidade Sentença de procedência mantida Recurso desprovido. 

(TJ-SP - APL: 00057355020128260533 SP 0005735-50.2012.8.26.0533, 

Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 26/02/2015, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL - 

FRAUDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO - 

RISCO DECORRENTE DA PRÓPRIA ATIVIDADE - DANOS MORAIS 

CARACTERIZADOS IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO 

POR SE CONSIDERAR RAZOÁVEL PARA O CASO CONCRETO - APELO 

PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A empresa responsável pela venda é parte 

legítima para figurar no pólo passiva da lide que tem como objeto a 

apresentação de cheque fraudulento, mormente quando é a responsável 

pelo pedido de protesto do título e negativação do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, ante as diretrizes do Código de Defesa do 

Consumidor. Preliminar rejeitada. 2. É dever das empresas verificar os 

documentos apresentados por seus consumidores quando da efetuação 

de determinada operação financeira, a fim de inibir a prática de fraude 

contratual, sob pena de atrair para si a responsabilidade por danos 

causados ao consumidor. 3. Evidenciada a ilicitude do ato praticado pela 

parte ré, que lançou o nome do autor em órgão de proteção ao crédito, por 
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dívida que este não contraiu, causando-lhe lesão à honra e reputação, 

caracterizado está o dano moral puro, exsurgindo, daí, o dever de 

indenizar. 4. É cediço que, na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, para as 

condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, e aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se 

preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. Ao concreto, demonstrada a ilicitude 

do ato praticado pela ré, e sopesadas as demais particularidades do caso, 

entendo adequada a fixação da verba indenizatória em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) 5. Apelo que se dá parcial provimento. (TJ-PE - APL: 2898422 PE, 

Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 20/02/2013, 5ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2013) Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, considerando a capacidade econômica da parte ré, 

considerando ainda, a condição financeira da autora, tenho como sensata 

e justa, a indenização por danos morais, decorrente da inclusão indevida 

do nome/CPF, no cadastro de proteção ao crédito, a quantia de R$ 

9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). O reconhecimento de 

inexistência de débito é consequência de todo o exposto. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora 

para declarar a inexigibilidade do débito objeto da ação e CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil 

e quinhentos e quarenta reais), a título de danos morais, fixando, desde já, 

juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá 

ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária, a 

partir da prolação da sentença. Ratifico a medida de urgência deferida no 

id. 11447678. Inexistindo condenação em custas processuais e 

honorários (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Diamantino/MT, 

27 de março de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 27 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-95.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIELI PADILHA DA SILVA BRUNNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001028-95.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FABIELI PADILHA DA SILVA BRUNNER Parte Ré: 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT Vistos etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de outras provas em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A autora ajuizou esta reclamação 

narrando que foi vítima de negativação indevida pela ré, motivo pelo qual 

pugna pelo deferimento de danos morais. Em defesa, a reclamada 

suscitou as preliminares de inaplicabilidade do CDC, ausência de interesse 

de agir por inexistência de dano, existência de exercício regular do direito, 

inadequada concessão de gratuidade da justiça e proibição de 

enriquecimento sem causa. Rejeito a preliminar de indevida concessão de 

gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração de 

hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração no sentido de demonstrar que a parte 

goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi 

feito e, segundo, porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. Por sua vez, deixo de apreciar as demais preliminares por 

constituírem matérias que se confundem com o mérito. Superada a 

questão preliminar, passo a julgar o mérito. De início, a aplicação do CDC 

nestes autos não é apenas pacífica, mas também sumulada pelo STJ, já 

que segundo a súmula 294 do STJ o Código de Defesa do Consumidor 

aplica-se às instituições financeiras, que é a qualidade da requerida. 

Assim, aqui não se discute a relação jurídica entre cooperado e 

cooperativa, mas sim relação de consumo, visto que a o cheque especial 

e serviços de conta corrente configuram serviços disponibilizados pelo 

Sicredi e, sendo a requerente afetada por estes serviços, torna-se 

consumidora por equiparação nos termos do CDC. O caso é de inversão 

do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, 

bem como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia 

à parte requerida demonstrar a licitude na prestação de serviços, até 

porque negativou o nome da parte autora em razão da suposta dívida, o 

que ocorreu na hipótese. Conforme se extrai dos autos, a ré efetuou a 

devolução do cheque da autora pelos motivos 11 e 12 após o mesmo ter 

sido devolvido pelo motivo 22 (divergência ou insuficiência de assinatura) 

e, em decorrência de tal devolução, o nome da autora foi inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito. A requerente alega que a inclusão é 

indevida, eis que após a primeira devolução do cheque pelo motivo 22 

entrou em contato com a ré, sendo informada que o cheque não poderia 

ser pago, e que o mesmo seria devolvido pelo motivo 43 no caso de 

reapresentação, bem como foi aconselhada a realizar o pagamento 

diretamente à pessoa a quem havia entregado o cheque. Nota-se que, 

realmente, até a primeira devolução do cheque pelo motivo 22, o cartão de 

assinaturas da autora apresentava divergência em relação à assinatura 

aposta no título de crédito que constava “Fabiele Padilha da S. Brunner”, 

sendo que o cartão de assinaturas que até então o Banco possuía 

constava como assinatura da autora apenas “Fabiele Padilha S. Brunner”, 

conforme demonstrado no id. (id 11897353). Nesta linha, a devolução do 

cheque pelo motivo 22 realizada pela ré não retira a responsabilidade da 

requerente em localizar o cheque e retirá-lo de circulação, pois, conforme 

consta nos autos, a autora ficou aguardando a localização do cheque 

para quitá-lo, porém, passados mais de 3 (três) meses foi que houve a 

devolução nos motivos 11 e 12, ou seja, um lapso temporal 

consideravelmente longo para a requerente ter realizado o pagamento do 

mesmo e regularizado a situação. Partindo desse contexto, conclui-se que 

a inserção do nome da autora após a nova apresentação do cheque que 

não foi compensado por insuficiência de fundos decorreu de culpa 

exclusiva da consumidora que não realizou em tempo razoável diligência 

junto ao credor do cheque no sentido de quitar a dívida. No mesmo 

sentido, o julgado: REPARAÇÃO DE DANOS. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE 

POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO QUE DEPENDIA DE 

DILIGÊNCIA DA PRÓPRIA AUTORA JUNTO AO CREDOR DO CHEQUE, NO 

SENTIDO DE QUITAR A DÍVIDA E RECOLHER A CÁRTULA. CREDOR QUE 

AFIRMA NÃO MAIS DISPOR DO CHEQUE E NÃO OFERECE SOLUÇÃO 

PARA A REMOÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DIREITO DA DEVEDORA À 

REABILITAÇÃO DO NOME. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE 

PERANTE O BANCO SACADO, ADEMAIS ROMPIDO PELA EXISTÊNCIA DE 

INSCRIÇÃO ANTERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. DANOS 
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MORAIS NAO CONFIGURADOS. Recurso provido em parte. Unânime. 

(Recurso Cível Nº 71005525381, Turma Recursal Provisória, Turmas 

Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 31/10/2016) O 

cheque é ordem de pagamento à vista; impago, gera ao credor o direito de 

tratar o emitente do cheque como devedor, daí advém seu direito em 

inscrever o nome do devedor do SPC-SERASA. Assim, não se pode 

imputar à ré conduta ilegal, já que agiu em exercício regular de um direito. 

Ora, tendo a autora verificado que o cheque não havia sido descontado 

porque sua conta não tinha fundos, cabia à ela, devedora, procurar o 

credor para pagar o valor devido, já que era sua obrigação pagar o 

cheque. Por fim, não demonstrou a autora houve manutenção indevida de 

seu nome no SPC-SERASA, considerando que o extrato apontando a 

inscrição do nome da autora juntado com a peça exordial possui a data de 

09.08.2017 e a declaração de quitação de débito somente foi emitida em 

21 09.2015, logo, não restou demonstrado o fato constitutivo do seu 

direito. Portanto, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da 

parte autora, de forma que improcede o pedido inicial. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 28 de março de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga ____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 28 de março de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito DIAMANTINO, 28 de março de 2018. JOSE 

MAURO NAGIB JORGE Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-88.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINO DE ALMEIDA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito no 

valor R$ 166,29 e danos morais. Diante da ausência de questões 

preliminares, julgo o mérito. Analisando os autos verifica-se que o 

requerido não acostou nos autos qualquer documento assinado pela 

autora, gravação telefônica demonstrando a contratação ou renegociação 

de débitos, tampouco cópias dos documentos pessoais do autor 

fornecidas por ocasião da celebração do contrato que originou o débito. 

Assim, insta registrar, que incumbia à requerida refutar o pleito da parte 

promovente, apresentando fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito alegado na inicial, o que não feito. Ademais, o risco por realizar 

referida negociação (sem a conferência de documentos pessoais) deve 

ser suportado única e exclusivamente pela empresa fornecedora de 

serviços. Sendo, portanto, sua responsabilidade, objetiva (artigos 14 e 22 

do CDC). Além disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê nos 

autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, o que somente confirma a procedência do pedido 

para ver declarada a inexistência dos débitos. Logo, não tendo a 

requerida comprovado a validade da cobrança, evidencia-se nos autos 

que a negativação do nome da parte requerente foi indevida, fazendo jus, 

portanto, a declaração de inexistência da dívida e exclusão do nome da 

autora do SPC/SERASA. No que tange ao pedido de danos morais, este é 

procedente. O dano moral ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples 

negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade in re ipso, salvo se houver negativação preexistente.” 

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela 

parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e 

quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente 

o débito discutido nos autos no valor de R$166,29; e, b) CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil 

e quinhentos e quarenta reais) a título de danos morais, acrescido de juros 

de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso (data da 

disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC 

desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 28 

de março de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 28 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-74.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001592-74.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.197,73; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCIO SANTANA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito no 

valor R$ 197,73 e danos morais. Incialmente, rejeito a preliminar de 
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ausência de apresentação de documento indispensável à propositura da 

demanda, eis que o comprovante de residência em nome do autor foi 

devidamente acostado no id. 10919472. Ademais, rejeito a preliminar de 

ausência de documento indispensável para a propositura da ação, vez a 

ré não trouxe qualquer prova para demonstrar a ausência de idoneidade 

do comprovante de inscrição do SERASA-SPC apresentado, tornando-se 

suficiente o extrato juntado no id. 10919472, p. 5, que foi extraído do 

próprio site de consulta oficial do SPC. Pontue-se que não é o caso de 

aplicação da Súmula 385 do STJ, ante a inexistência de anotações de 

crédito preexistente em relação à que ora se discute, de forma que tal 

situação não se amolda ao entendimento jurisprudencial. Analisadas as 

questões preliminares, julgo o mérito. Analisando os autos verifica-se que 

a empresa requerida não acostou nos autos qualquer documento 

assinado pela autora, gravação telefônica demonstrando a contratação ou 

renegociação de débitos, tampouco cópias dos documentos pessoais do 

autor fornecidas por ocasião da celebração do contrato que originou o 

débito. Assim, insta registrar, que incumbia à requerida refutar o pleito da 

parte promovente, apresentando fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito alegado na inicial, o que não feito. Ademais, o risco 

por realizar referida negociação (sem a conferência de documentos 

pessoais) deve ser suportado única e exclusivamente pela empresa 

fornecedora de serviços. Sendo, portanto, sua responsabilidade, objetiva 

(artigos 14 e 22 do CDC). Além disso, não é demais enfatizar que, 

conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus 

probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

confirma a procedência do pedido para ver declarada a inexistência dos 

débitos. Logo, não tendo a requerida comprovado a validade da cobrança, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte requerente 

foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de inexistência da dívida 

e exclusão do nome da autora do SPC/SERASA. No que tange ao pedido 

de danos morais, este é procedente. O dano moral ocorre na modalidade 

in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A 

inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipso, salvo se 

houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a existência da 

obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a 

respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos no valor de R$166,29; 

e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais) a título de danos morais, 

acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso 

(data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo 

INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 28 

de março de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 28 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001605-73.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE TENORIO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001605-73.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 6.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SOLANGE TENORIO CAVALCANTE Parte Ré: 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. 

Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e Decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. Inicialmente, defiro o pedido de retificação do nome 

da empresa no polo passivo para que passe a constar “CLARO S.A”. 

Ademais, rejeito a preliminar de indevida concessão de gratuidade da 

justiça, primeiro porque basta a declaração de hipossuficiência para a 

concessão, devendo a reclamada afastar a presunção da referida 

declaração de forma a demonstrar que a parte goza da possibilidade de 

arcar com as custas judiciárias, o que não foi feito, e segundo porque 

nesta fase sequer há condenação em custas, taxas e honorários 

advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 9.099/95. Pontue-se 

que não é o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, vez que a 

pendências financeiras citadas são posteriores à então debatida, 

considerando-se a data da inclusão do débito, de forma que tal situação 

não se amolda ao entendimento jurisprudencial. Analisadas as questões 

preliminares, julgo o mérito. A autora sustenta que jamais travou relação 

jurídica com a ré, no entanto, foi inscrita nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida inexigível no montante de R$ 41,97, conforme consta do 

extrato coligido no id. 10938894, de modo que pugna pela declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Por sua vez a 

requerida, em defesa, suscitou questões preliminares e requereu a 

improcedência da ação. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida, demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Embora tenha a ré 

apresentado telas sistêmicas do cadastro da consumidora, aquela não 

provou a efetiva contratação dos serviços pela autora, tampouco a 

utilização do serviço de telefonia fixa supostamente oferecido que, 

inclusive, foi prestado em endereço diverso daquele declarado pela autora 

como o de sua residência em sua petição inicial. Em razão do deferimento 

da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência 

do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa ré, face a hipossuficiência técnica do consumidor. 

Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

ao contrato inscrito nos órgãos restritivos são inexigíveis, não podendo 

impor ao consumidor a produção de prova ou contraprova de fato 

negativo. Partindo desse contexto, observo que a inscrição do nome da 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, portanto, a 

manutenção da exclusão do nome do rol de inadimplentes é medida que se 

impõe, restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que 

apontam serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto 

o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pelo 

reclamante. Além disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê nos 

autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, o que somente sacramenta a procedência dos 

pedidos contidos na exordial ante a inércia da parte reclamada. Desta 

forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte 

requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 
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estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), pela fundamentação acima delineada e pela limitação do pedido 

formulado pelo autor na peça inicial, sob pena deste juízo proferir 

sentença ultra petita. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente o débito 

discutido nos autos no valor de R$ 41,97; e, b) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título 

de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do 

evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

P.I.C. Diamantino/MT, 28 de março de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga _______________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 28 de março de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001595-29.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001595-29.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 8.131,34; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCIA 

MARIA FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. Ademais, rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável para a propositura da ação, vez a ré não trouxe qualquer 

prova para demonstrar a ausência de idoneidade do comprovante de 

inscrição do SERASA-SPC apresentado, tornando-se suficiente o extrato 

juntado no id. 10921978, p. 6/7, que foi extraído de site de consulta 

autorizado pelo Serasa. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, 

vez que a tentativa de resolução administrativa, embora recomendável, 

não é condição para o ajuizamento de ação e, ainda, pelo disposto no art. 

5º. inciso XXXV, da CF, que prevê o princípio inafastabilidade da tutela 

jurisdicional, razão pela qual afasto a preliminar arguida. Pontue-se que 

não é o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, vez que a negativação 

anterior à ora debatida está sendo discutida nos autos 

1001591-89.2017.8.11.0005, não se podendo presumir a legitimidade da 

dívida anotada no SPC-SERASA antes do trânsito em julgado da sentença 

que apreciar o feito, de forma que tal situação não se amolda ao 

entendimento jurisprudencial. Analisadas as questões preliminares, julgo o 

mérito. Compulsando os autos verifica-se que a empresa requerida não 

acostou nos autos qualquer documento assinado pela autora, gravação 

telefônica demonstrando a contratação ou renegociação de débitos, 

tampouco cópias dos documentos pessoais do autor fornecidas por 

ocasião da celebração do contrato que originou o débito. Assim, insta 

registrar, que incumbia à requerida refutar o pleito da parte promovente, 

apresentando fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

alegado na inicial, o que não feito. Ademais, o risco por realizar referida 

negociação (sem a conferência de documentos pessoais) deve ser 

suportado única e exclusivamente pela empresa fornecedora de serviços. 

Sendo, portanto, sua responsabilidade, objetiva (artigos 14 e 22 do CDC). 

Além disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, 

deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, o que somente confirma a procedência do pedido para 

ver declarada a inexistência dos débitos. Logo, não tendo a requerida 

comprovado a validade da cobrança, evidencia-se nos autos que a 

negativação do nome da parte requerente foi indevida, fazendo jus, 

portanto, a declaração de inexistência da dívida e exclusão do nome da 

autora do SPC/SERASA. No que tange ao pedido de danos morais, este é 

procedente. O dano moral ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples 

negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente.” 

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela 

parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), pela fundamentação acima delineada e pela limitação do pedido 

formulado pelo autor na peça inicial, sob pena deste juízo proferir 

sentença ultra petita. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente o débito 

discutido nos autos; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento 

danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

P.I.C. Diamantino/MT, 28 de março de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga _______________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 28 de março de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010380-89.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IRENO SCHENKEL DE BASTIANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ART & EDITORA JM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ANDRESSA FREITAS BORGES OAB - MT0014639A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010380-89.2016.8.11.0005 REQUERENTE: IRENO SCHENKEL DE 

BASTIANI REQUERIDO: ART & EDITORA JM LTDA Vistos etc. Dispenso o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo 

com base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Alega o reclamante 

que era assinante das revistas entregues pela reclamada, contudo, no 

ano de 2016 houve cobranças indevidas no seu cartão de crédito 

referente a revista “Go Outside” que não assinou, razão pela qual requer 

a restituição de débito com pedido de danos morais. Em defesa, a 

reclamada sustenta que o autor efetivou inicialmente assinatura no valor 

de R$ 669,00 (seiscentos e sessenta e nove reais), que foi dividida em 

dez parcelas no valor R$ 69,00 (sessenta e nove reais), sendo que 

próximo ao término contratual, a ré enviou correspondência ao autor 

ofertando a renovação da assinatura existente, disponibilizando como 

cortesia 3 exemplares da revista Go Outside (id. 3999220, p.2). Prossegue 

a requerida afirmando que o prazo previsto para renovação foi expirado 

sem contestação, ocasião que teria havido a renovação antecipada tácita 

do contrato, razão porque não merece procedência a pretensão inicial. 

Inicialmente, registro que restou incontroverso nos autos a relação jurídica 

consumerista entre as partes e as cobranças efetivadas na fatura do 

cartão de crédito do requerente. O ônus da prova da existência do 

negócio jurídico é da parte requerida, por força do inciso II do art. 373 do 

Novo Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu. No 

caso judicializado, na forma do art. 333, II, CPC, caberia à requerida 

comprovar que o requerente contratou/concordou com a renovação 

automática, o que tornaria lícita as cobranças apontadas na exordial, o 

que, não ocorreu. Logo, diante da cobrança indevida e da renovação 

automática do contrato sem o consentimento do consumidor, faz jus o 

requerente ao pedido de repetição de indébito e indenização por danos 

morais. No que tange ao pleito de restituição de quantia, a repetição de 

indébito deverá ser realizada na forma simples, posto que o autor confirma 

o recebimento de três exemplares da revista Go Outside, situação que não 

se encontra amparada na hipótese do art. 42, parágrafo único, do CDC, 

pois não seria lícito a requerida efetuar a devolução em dobro dos valores 

cobrados do requerente se ele recebera tais exemplares. Quanto à 

reparação moral, a conduta da recorrente é caracterizadora do dano 

moral, ainda que não tenha havido inscrição do nome da parte autora nos 

órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não há prova de que o 

recorrido tenha solicitado a renovação da assinatura da revista ofertada 

pela empresa requerida, ainda assim, continuou recebendo cobranças em 

sua fatura de cartão de crédito. Observe-se que apesar de narrar a ré de 

que as três revistas Go Outside teriam sido fornecidas como cortesia para 

a renovação da assinatura, nada explicou acerca das cobranças 

realizadas no ano de 2016 nos valores de R$ 18,13 (dezoito reais e treze 

centavos) e R$ 58,73 (cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), 

que não condizem com o plano de assinatura no valor mensal de R$ 69, 90 

que possuía o autor. Aliado a isso, o consumidor não conseguiu 

solucionar o problema na seara extrajudicial, o que gerou sem dúvida 

desconforto, aflição, e transtornos, que ultrapassam os limites do mero 

aborrecimento cotidiano. Dessa forma, configurado o dano moral sofrido 

pela parte requerente, passo agora a analisar a respeito do quantum a ser 

estipulado a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. De acordo com os comentários 

acima, arbitro a verba a título de dano moral pelas cobranças indevidas em 

R$ 4.500 (quatro mil e quinhentos reais). Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC 

para: a) CONDENAR a requerida a restituir, de forma simples, as quantias 

de R$ 18,13 (dezoito reais e treze centavos) e R$ 58,73 (cinquenta e oito 

reais e setenta e três centavos), corrigidas monetariamente pelo INPC a 

partir do desembolso e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização 

no valor de R$ 4.500 (quatro mil e quinhentos reais) a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora a contar do evento danoso, e 

correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). 

Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 

54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Submeto o projeto de sentença para homologação do juiz togado, nos 

moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. P.I.C. Diamantino/MT, 26 de outubro de 

2017. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 26 de outubro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003848-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PINO (REQUERENTE)

ADELAR ANTONIO SORTICA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

certidão do oficial de justiça, ID: 11711281,informando o novo endereço 

das partes, no prazo de cinco (05) dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005042-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JOSE DE SOUZA OAB - MS3241 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY VILELA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1005042-26.2017.8.11.0037 REQUERENTE: LEIA LIMA DA SILVA 

REQUERIDO: WESLEY VILELA DE SOUZA Vistos em correição. Trata-se 

de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, c/c guarda, alimentos e 

partilha de bens, ajuizada por Leia Lima da Silva em desfavor de Wesley 

Vilela de Souza, ambos qualificados nos autos. Recebo a inicial e defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos da Lei 1.060/50, 

consignando que o processo deverá tramitar em segredo de justiça. Para 

verificar as condições da adolescente Hanni na residência em que está 

vivendo (da avó paterna) e consequente embasamento do feito para 

apreciar o pedido de guarda formulado pela autora, determino a realização 

de estudo psicossocial na residência das partes e da avó paterna, com 

entrevista individual da adolescente pela psicóloga do Juízo. Fixo o prazo 

de vinte dias para juntada do relatório. Quanto aos alimentos à requerente, 

verifico a ausência de elementos que comprovem sua necessidade. 

Registro que o casal não convive há pelo menos um ano, de modo que, 

pressupondo que os alimentos são indispensáveis ao sustento e 

essenciais à vida, a necessidade de recebê-los, no presente caso, não 

está evidente. Consta da inicial que a autora está trabalhando, assim como 

o fez quando vivia em união estável com o requerido. Portanto, por não 

vislumbrar a dependência da autora, indefiro o pedido para afixação de 

alimentos em seu favor. Quando ao valor de meio salário mínimo pleiteado 
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em razão de, segundo a autora, o requerido estar residindo e, portanto, 

usufruindo com exclusividade do bem que seria, em tese, do propriedade 

do casal, entendo pela oitiva da parte contrária, postergando a análise do 

pedido para após a realização de audiência de conciliação que designo 

para o dia 03/05/2018 às 17h00min, oportunidade em que será 

oportunizada a composição das partes. Cite-se o requerido. Consigno que, 

caso não haja acordo, deverá a parte demandada apresentar 

contestação, consoante disciplina o art. 697 c/c 335, do CPC. Expeça-se o 

necessário. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 06/12/2017. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 139403 Nr: 9914-09.2014.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA LONI WALECHESKI, ALLAN VITOR 

WALECHESKI TOLEDO, ISABELA WALECHESKI TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTAIR SOARES TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Oficie-se às agencias bancárias locais para que apresentem extrato 

bancário de eventuais contas em nome do de cujus.

Intime-se a inventariante para que providencie o requerido pelo Estado às 

fls. 39/43.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Interdição.

A inicial, acompanhada da documentação pertinente, narra, em síntese, 

tratar-se a requerida de pessoa com restrições, uma vez que possui 

"Sequela de Encefalite (Cód.: Diagnóstico B-94.1 e G.40", sendo que não 

tem capacidade de praticar os atos da vida civil.

A inicial foi recebida às fls. 12/13, nomeando-se a requerente como 

curadora provisória.

A perícia médica realizou-se às fls. 44.

Nomeou-se a Defensoria Pública como curadora especial, para patrocinar 

os interesses do interditando, o qual apresentou contestação por negativa 

geral às fls. 52.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, consigno que o instituto jurídico do julgamento antecipado do 

pedido se encontra previsto no art. 355 do Código de Processo Civil. É 

aplicável nas hipóteses de revelia ou quando não houver necessidade de 

produção de outras provas.

No caso vertente, o deslinde da presente controvérsia não exige dilação 

probatória, eis que se trata de matéria unicamente de direito, além do que a 

prova documental já existente nos autos é suficiente para esclarecer os 

fatos controvertidos.

Toda interdição deve basear-se no Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

sendo a curatela extraordinária, restrita a atos de conteúdo negocial e 

patrimonial, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015.

A Lei nº 13.146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

adaptou nosso sistema legal às exigências da Convenção de Nova York 

de 2007, no sentido de valorizar o ser de forma integral. Para os fins da 

lei, consoante prevê o art. 2º, "considera-se pessoa com deficiência 

aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas".

Assim, a interdição pressupõe: a) pessoa com deficiência de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial; b) a prática de ato 

negocial ou patrimonial.

Nesse contexto, são curateladas as pessoas que em virtude de má 

formação congênita, transtornos mentais, dependência química ou 

doenças neurológicas estejam incapacitadas para reger os atos da vida 

civil, ou seja, compreender a amplitude e as consequências de suas 

ações e decisões, ainda que por causa transitória (art. 4º, III, do Código 

Civil).

 Analisando os relatórios médicos de fls. 11 e fls. 44, percebo que a parte 

ré necessita de um responsável para praticar os atos da vida civil.

Verifico que os documentos carreados aos autos comprovam a 

incapacidade da requerida para exercer a vida civil, assim, a mesma deve, 

realmente, ser interditada, vez que, observa-se que a prova produzida 

nos autos demonstra que é portadora de "Sequela de Encefalite (Cód.: 

Diagnóstico B-94.1 e G.40", não tendo condições de praticar os atos da 

vida civil, ensejando a procedência do pedido.

Trata-se de hipótese prevista no Estatuto da Pessoa Deficiente:

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício 

de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas.

§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à 

curatela, conforme a lei.

(...)

§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida 

protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às 

circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.

Assim, considerando que as condições mentais da interditada a torna 

incapaz para praticar os atos da vida civil, entendo por bem decretar a 

interdição, nos termos da lei.

Ante o exposto, à luz das provas produzidas neste feito, DECRETO A 

INTERDIÇÃO da ré, de acordo com o art. 4º, inc. III, do Código Civil, 

nomeando como sua curadora a demandante, para a prática dos atos civis 

da vida da interditanda, ficando limitado aos atos da curatela aos de 

transações civis simples, recebimento de benefícios, requerimento de 

benefícios junto a quaisquer órgãos públicos ou assemelhados em 

qualquer esfera, sem autorização para dispor de bens ou direitos da 

interditada (art. 755, do CPC). No mesmo sentido, quaisquer valores 

recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na alimentação, saúde e bem-estar do interditada.

Inscreva-se a presente sentença de interdição no Cartório de Registro 

Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial por 03 

(três) vezes, observando-se as disposições do art. 755, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo às baixas 

necessárias. Publicada e registrada no sistema.

Intimem-se.

 Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso.

Cumpra-se.

Primavera do Leste-MT.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000353-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J C ROLAMENTOS FILTROS E PECAS LTDA - ME (RÉU)

JOSE CLEBER CELESTINO DE JESUS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 30 de 

maio de 2018, às 14h30min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 
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ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 19 de março de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000987-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIZ CASTELI (RÉU)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 30 de 

maio de 2018, às 16h30min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 19 de março de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005211-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005211-13.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ROSA PEAI UNI REQUERIDO: 

BANCO BMG Vistos etc. A autora ROSA PEAI’UNI propôs diversas ações 

em desfavor das instituições financeiras BANCO BMG S/A e BANCO BCV 

- Banco de Crédito e Varejo, denominando-as de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, cujos pedidos são, basicamente, 

a anulabilidade do negócio jurídico e débito entre os litigantes, o 

cancelamento do contrato de empréstimo consignado questionado, a 

restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício 

previdenciário, a condenação das instituições financeiras demandadas 

por danos morais, além das verbas de sucumbência. Embora a autora 

pudesse optar - e o fosse mais recomendável tecnicamente - propor uma 

única demanda contra cada instituição financeira, já que a negativa do 

vínculo contratual é a causa de pedir, decidiu demandar individualmente, 

inclusive postulando, no bojo da própria petição inicial, pelo não 

reconhecimento da conexão. A litispendência, como suscitado pela parte 

requerida, não restou tecnicamente configurada, já que cada ação se 

baseia em um contrato diverso. A conexão, todavia, é evidente. Com 

efeito, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. No caso concreto, o pedido imediato, isto é, a prestação 

jurisdicional vindicada (declaração e condenação), é o mesmo. Do mesmo 

modo, a causa de pedir próxima (invalidade do negócio jurídico e 

responsabilidade civil) é a mesma. A divergência de contratos é questão 

circunstancial, que afeta apenas o pedido mediato. Sobre o tema, peço 

vênia para trazer à colação trechos da elucidativa decisão do Ministro 

CEZAR PELUSO: “Como se sabe, a existência de conexão entre duas ou 

mais ações define-se mediante o exame dos seus pedidos e de suas 

causas de pedido, e não da identidade de partes, cujo exame somente 

releva para a análise de litispendência, consoante a regra do art. 103, do 

CPC. Nesta linha, assentam os mestres Nelson Nery Jr. e Rosa M. A. Nery: 

“A igualdade de todos os componentes da causa de pedir (próxima e 

remota) é exigida para a configuração de litispendência ou coisa julgada, 

que se caracterizam quando há duas ou mais ações idênticas (CPC 301 

§2º). Uma ação só é idêntica à outra se contiverem ambas as mesmas 

partes, o mesmo pedido (mediato e imediato) e a mesma causa de pedir 

(próxima e remota).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação 

processual civil extravagante em vigor, 7ª edição, rev. e ampl., São Paulo: 

RT, 2003, pág. 504). Como consectário lógico, é de se analisar não só 

detidamente, mas também precipuamente, a causa de pedir dos feitos para 

se concluir pela existência de conexão. Nesse sentido, citem-se os 

ensinamentos de Barbosa Moreira: “constitui-se a causa petendi do fato 

ou do conjunto de fatos a que o autor atribui a produção do efeito jurídico 

por ele visado” (O Novo Processo Civil Brasileiro, Rio de Janeiro: Forense, 

2001, p. 15-16). A doutrina hodierna divide, ainda, a causa de pedir em (i) 

remota (razão mediata do pedido), e ii) próxima (razão imediata do pedido) 

e sustenta que haverá conexão ainda que a causa de pedir em apenas um 

de seus tipos for comum em ambas as ações (v. TUCCI, José Rogério 

Cruz e. A causa petendi no processo Civil, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2001, p.154).” “(...) A esse respeito, o professor Moniz de 

Aragão, retomando a tese do jurisconsulto Pescatore sobre conexão, 

sublinha que: “para que esta se caracterize [conexão] é indiferente que os 

elementos ‘comuns’ sejam, ou não, idênticos. Tanto poderá ocorrer 

identidade entre um, ou dois deles, como poderá dar-se de serem 

‘comuns’, isto é, semelhantes. A comunhão, ou semelhança, pode levar à 

identidade parcial. Assim é que são ‘comuns’ as ‘ações’ se em uma delas a 

causa petendi mediata for a mesma, embora seja diversa a causa petendi 

imediata. O mesmo acontecerá se o pedido mediato for idêntico, conquanto 

o pedido imediato seja diverso. Nesses casos haverá identidade, em parte, 

e semelhança ocorrerá quanto ao todo”. (ARAGÃO, E. D. Moniz. Conexão 

e ‘tríplice identidade’. In: Ajuris, v.10, n. 28, p. 72-80, jul. 1983). Portanto, 

reconhecida a conexão entre as ações 1) 1005217-20.2017.8.11.0037 - 

c o n t r a t o  n º  2 1 8 7 1 1 4 7 2  d o  B A N C O  B M G  S . A ;  2 ) 

1005211-13.2017.8.11.0037 - contrato nº 186321663 do BANCO BMG 

S.A; 3) 1005197-29.2017.8.11.0037 - contrato nº 46403342/06999 do 

BANCO BCV - Banco de Crédito e Varejo; 4) 1005229-34.2017.8.11.0037 - 

contrato nº 230312749 do BANCO BMG S.A, resta averiguar a efetiva 

conexão entre as demais ações apontadas pela parte requerida, inclusive 

para efeito de aferição da prevenção. Destarte, certifique-se quanto a 

conexão (conforme fundamentação retro), a data da distribuição e a Vara 

de tramitação dos seguintes feitos: 1) 1005199-96.2017.8.11.0037; 2) 

1005231-04.2017.8.11.0037; 3) 1005232-86.2017.8.11.0037; 4) 

1005233-71.2017.8.11.0037; 5) 1005230-19.2017.8.11.0037 e 6) 

1005215-50.2017.8.11.0037; Em seguida, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005197-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005197-29.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ROSA PEAI UNI REQUERIDO: 

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Vistos etc. A autora ROSA 

PEAI’UNI propôs diversas ações em desfavor das instituições financeiras 

BANCO BMG S/A e BANCO BCV - Banco de Crédito e Varejo, 

denominando-as de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, cujos pedidos são, basicamente, a anulabilidade do 

negócio jurídico e débito entre os litigantes, o cancelamento do contrato de 

empréstimo consignado questionado, a restituição em dobro dos valores 
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descontados indevidamente do benefício previdenciário, a condenação 

das instituições financeiras demandadas por danos morais, além das 

verbas de sucumbência. Embora a autora pudesse optar - e o fosse mais 

recomendável tecnicamente - propor uma única demanda contra cada 

instituição financeira, já que a negativa do vínculo contratual é a causa de 

pedir, decidiu demandar individualmente, inclusive postulando, no bojo da 

própria petição inicial, pelo não reconhecimento da conexão. A 

litispendência, como suscitado pela parte requerida, não restou 

tecnicamente configurada, já que cada ação se baseia em um contrato 

diverso. A conexão, todavia, é evidente. Com efeito, nos termos do artigo 

55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais 

ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. No caso 

concreto, o pedido imediato, isto é, a prestação jurisdicional vindicada 

(declaração e condenação), é o mesmo. Do mesmo modo, a causa de 

pedir próxima (invalidade do negócio jurídico e responsabilidade civil) é a 

mesma. A divergência de contratos é questão circunstancial, que afeta 

apenas o pedido mediato. Sobre o tema, peço vênia para trazer à colação 

trechos da elucidativa decisão do Ministro CEZAR PELUSO: “Como se 

sabe, a existência de conexão entre duas ou mais ações define-se 

mediante o exame dos seus pedidos e de suas causas de pedido, e não 

da identidade de partes, cujo exame somente releva para a análise de 

litispendência, consoante a regra do art. 103, do CPC. Nesta linha, 

assentam os mestres Nelson Nery Jr. e Rosa M. A. Nery: “A igualdade de 

todos os componentes da causa de pedir (próxima e remota) é exigida 

para a configuração de litispendência ou coisa julgada, que se 

caracterizam quando há duas ou mais ações idênticas (CPC 301 §2º). 

Uma ação só é idêntica à outra se contiverem ambas as mesmas partes, o 

mesmo pedido (mediato e imediato) e a mesma causa de pedir (próxima e 

remota).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação processual 

civil extravagante em vigor, 7ª edição, rev. e ampl., São Paulo: RT, 2003, 

pág. 504). Como consectário lógico, é de se analisar não só detidamente, 

mas também precipuamente, a causa de pedir dos feitos para se concluir 

pela existência de conexão. Nesse sentido, citem-se os ensinamentos de 

Barbosa Moreira: “constitui-se a causa petendi do fato ou do conjunto de 

fatos a que o autor atribui a produção do efeito jurídico por ele visado” (O 

Novo Processo Civil Brasileiro, Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 15-16). A 

doutrina hodierna divide, ainda, a causa de pedir em (i) remota (razão 

mediata do pedido), e ii) próxima (razão imediata do pedido) e sustenta que 

haverá conexão ainda que a causa de pedir em apenas um de seus tipos 

for comum em ambas as ações (v. TUCCI, José Rogério Cruz e. A causa 

petendi no processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.154).” 

“(...) A esse respeito, o professor Moniz de Aragão, retomando a tese do 

jurisconsulto Pescatore sobre conexão, sublinha que: “para que esta se 

caracterize [conexão] é indiferente que os elementos ‘comuns’ sejam, ou 

não, idênticos. Tanto poderá ocorrer identidade entre um, ou dois deles, 

como poderá dar-se de serem ‘comuns’, isto é, semelhantes. A comunhão, 

ou semelhança, pode levar à identidade parcial. Assim é que são ‘comuns’ 

as ‘ações’ se em uma delas a causa petendi mediata for a mesma, embora 

seja diversa a causa petendi imediata. O mesmo acontecerá se o pedido 

mediato for idêntico, conquanto o pedido imediato seja diverso. Nesses 

casos haverá identidade, em parte, e semelhança ocorrerá quanto ao 

todo”. (ARAGÃO, E. D. Moniz. Conexão e ‘tríplice identidade’. In: Ajuris, 

v.10, n. 28, p. 72-80, jul. 1983). Portanto, reconhecida a conexão entre as 

ações 1) 1005217-20.2017.8.11.0037 - contrato nº 218711472 do BANCO 

BMG S.A; 2) 1005211-13.2017.8.11.0037 - contrato nº 186321663 do 

BANCO BMG S.A; 3) 1005197-29.2017.8.11.0037 - contrato nº 

46403342/06999 do BANCO BCV - Banco de Crédito e Varejo; 4) 

1005229-34.2017.8.11.0037 - contrato nº 230312749 do BANCO BMG 

S.A, resta averiguar a efetiva conexão entre as demais ações apontadas 

pela parte requerida, inclusive para efeito de aferição da prevenção. 

Destarte, certifique-se quanto a conexão (conforme fundamentação 

retro), a data da distribuição e a Vara de tramitação dos seguintes feitos: 

1) 1005199-96.2017.8.11.0037; 2) 1005231-04.2017.8.11.0037; 3) 

1005232-86.2017.8.11.0037; 4) 1005233-71.2017.8.11.0037; 5) 

1005230-19.2017.8.11.0037 e 6) 1005215-50.2017.8.11.0037; Em seguida, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de março de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1000991-69.2017.8.11.0037 (PJe) 

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios Requerente: João 

Oliveira de Lima Requerido: Banco do Brasil S/A Vistos etc. Trata-se de 

ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por João 

Oliveira de Lima em face de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. A pretensão material é o arbitramento de honorários 

advocatícios em virtude dos trabalhos prestados pelo autor nos autos da 

ação executiva nº 265/2003 e carta precatória nº 762007, com 

observância do patamar fixado na Tabela IX do Conselho da Ordem dos 

Advogados do Brasil, em razão da ausência de adimplemento contratual 

pela instituição bancária. Formada a angularidade da relação jurídica 

processual, a parte requerida contestou a ação impugnando o valor da 

causa. Ainda arguiu preliminar de prescrição e decadência, ante a razão 

da cobrança de dívida originada de contrato firmado em 2001, ensejando o 

reconhecimento da decadência em razão do disposto no artigo 178, §6º, 

inciso X, do Código de 1916. Outrossim, articulou a inépcia da inicial em 

face da manutenção dos efeitos dos termos do contrato de prestação de 

serviço advocatícios entabulado entre as partes. Em preliminar, suscitou a 

carência da ação pela inexistência de direito subjetivo aos pretendidos 

honorários advocatícios, uma vez que o pedido se origina de causa de 

pedir desamparada na lei processual civil vigente. No mérito, sustentou a 

impossibilidade de discussão dos honorários advocatícios, em sede de 

arbitramento, ante a disposição contratual de termo ainda não atingido. 

Alternativamente, protestou pela fixação do valor mínimo previsto na tabela 

de referência para os atos praticados (Num.7347731). A parte autora 

impugnou a contestação, refutando a arguição relativa ao valor da causa, 

consignando que, diante da própria natureza da ação (arbitramento), o 

valor da causa só será conhecido, em sua dimensão correta, ao final da 

ação. Quanto a prescrição ou decadência, argumentou que, embora o 

contrato tenha sido firmado em 2001, a rescisão com comunicação de 

cessação da prestação de serviços advocatícios só ocorreu em março de 

2013, circunstância que afasta a alegada preliminar. Sobre a inépcia da 

petição inicial, consignou que, nos termos do artigo 330, §1º, do Código de 

Processo Civil, não há que se cogitar inépcia da inicial, uma vez que os 

fatos foram devidamente expostos pelo autor de forma lógica. Adiante, a 

carência de ação deve ser afastada em razão do cabimento de 

arbitramento conforme previsão do Estatuto da Ordem dos Advogados do 

Brasil. Finalmente, protestou pela procedência do pedido, nos termos da 

inicial (Num.8185810). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. A análise do mérito não 

demanda dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da economia e 

celeridade processual, julgo antecipadamente o pedido, nos moldes do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Da impugnação ao valor da 

causa O valor da causa deve observar a natureza da ação, conforme 
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parâmetros estabelecidos pelo artigo 292 do Código de Processo Civil. 

Nesse sentido, ajuizada ação de arbitramento de honorários advocatícios 

em que a parte pugna pela condenação do requerido ao pagamento de 

valor certo e determinado, ainda que estimado, deverá o valor atribuído à 

causa respeitar o dito montante, sob pena de afronta ao dispositivo legal. 

Sobreleva registrar, por oportuno, que a existência de pedido alternativo 

não retira a incidência do dispositivo respectivo (Agravo de Instrumento Nº 

70055736102, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 07/08/2013). Outrossim, 

afastando qualquer arguição de impossibilidade de se computar valor 

determinado, é de se notar que a parte autora desenvolveu o raciocínio no 

bojo da inicial, com menção do valor estimado, fazendo incidir os 20% 

sobre esse montante (Num.5568900 – Pág.10), razão porque 

incompreensível a mensuração diversa apontada. Isso posto, altero o 

valor da causa para aquele correspondente à vantagem mínima 

pretendida. Da carência da ação Há óbice ao prosseguimento da relação 

jurídica processual, consistente na ausência de interesse de agir. Com 

efeito, o interesse de agir, como condição da ação, é requisito 

indispensável ao exercício do direito de ação, ou, na linguagem do 

processualista Humberto Theodoro Júnior, “são exigências ou requisitos 

preliminares, cuja inobservância impede o juiz de ter acesso ao julgamento 

do mérito”. (p.162) Na clássica concepção do instituto, que considera o 

binômio necessidade/utilidade, o interesse de agir emerge da necessidade 

concreta da tutela jurisdicional para a proteção ao interesse substancial. 

Assim, a ação de arbitramento de honorários pressupõe a inexistência de 

convenção entre as partes, circunstância que justificaria a intervenção do 

Poder Judiciário. Nesse passo, imperativo reconhecer a impossibilidade de 

arbitramento de honorários advocatícios ao autor, na forma postulada, 

diante da previsão contratual expressa de tal remuneração. Como se 

depreende do contrato de prestação de serviços advocatícios 

apresentado pelo próprio autor, especificamente a cláusula oitava, o 

causídico será remunerado por meio de honorários de sucumbência 

(Num.5569029). Veja: “Cláusula oitava – O Contratado, excetuados os 

casos expressamente previstos neste contrato, será remunerado pelos 

honorários em que o devedor venha a ser condenado – honorários de 

sucumbência – observado o disposto na cláusula primeira e seus 

parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, não 

podendo reclamar do contratante nenhum valor a esse título, seja este 

autor ou réu na demanda.” Trata-se de cláusula válida, também conhecida 

como pro-labore, que vincula os contratantes ao cumprimento e advento 

das condições definidas na avença (termo), nos termos do artigo 332 do 

Código Civil. Outrossim, a assertiva de rescisão inadvertida e unilateral 

que ensejasse arbitramento de honorários é afastada pela cláusula 

décima terceira do mesmo instrumento pactual, uma vez que regulada a 

rescisão: “Cláusula décima-terceira – Poderá o Contratante, a seu critério, 

sem justa causa, independentemente de aviso e/ou interpelação, 

denunciar o presente contrato, aplicando-se, quanto à remuneração, o 

disposto no parágrafo primeiro da cláusula oitava. A exigibilidade do 

crédito se dará quando ocorrer o recebimento dos honorários de 

sucumbência, ou quando os honorários se tornaram devidos por força da 

ocorrência de alguma hipótese prevista nos parágrafos da cláusula 

oitava.” Original sem destaque De fato, não há argumento jurídico 

verossímil para sustentar que “com a revogação dos poderes conferidos 

ao autor, sem que este tenha incorrido em culpa, o requerido lhe tirou a 

possibilidade de receber seus honorários” (trecho extraído da petição 

inicial). Tal argumento é sofisma, já que a rescisão não impede, inclusive 

por força contratual, a cobrança tempestiva da verba honorária, nos 

moldes contratuais. Aliás, tramitam no Juízo da 2ª Vara inúmeros 

processos em que advogados, por renúncia ou distrato, peticionaram ao 

Juízo para resguardo da parte que lhe cabe na sucumbência, no momento 

oportuno. Tal conduta, ao contrário de suprimir os direitos laborais, 

significa a observância do pactuado com o contratante, medida 

francamente legítima. Indaga-se: Qual o argumento jurídico válido para 

negar vigência à cláusula contratual pro-labore, pactuada entre partes 

plenamente capazes? A indagação sugere a resposta. É possível notar 

que as cláusulas contratuais são absolutamente claras ao definir os 

termos da remuneração pelo serviço advocatício. Surpreende, em 

verdade, a iniciativa processual diante da inequívoca ciência dos termos 

do contrato, formalizado com parte que, por força do ofício (advogado), 

competia zelar pela celebração de negócios jurídicos válidos. De fato, 

constitui inegável contrassenso a conduta de pleitear o recebimento de 

verbas advocatícias e instruir a petição inicial com o contrato, subscrito 

pelo próprio litigante, dispondo de modo diverso sobre os termos da 

remuneração pelo serviço prestado. Há que se observar a boa-fé objetiva, 

em especial, a decorrente da teoria do venire contra factum proprium, que 

veda o comportamento contraditório. Esse é o cerne da questão: a 

procedência da pretensão inicial implicaria em negar vigência ao contrato 

escrito celebrado entre as partes, no qual não há, em tese, 

hipossuficiência técnico-jurídica. Assim já decidiu o STJ em sede de 

Recurso Especial. Note: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PREVISÃO 

CONTRATUAL DE PRÓ-LABORE PELA SUCUMBÊNCIA DA CAUSA EM QUE 

O PROFISSIONAL PATROCINA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 

MULTA DO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15. 1. Não incidem as 

disposições dos artigos 14 e 22 do Estatuto da OAB para a hipótese de 

existência de cláusula no contrato de prestação de serviços estipulando a 

remuneração exclusiva pela sucumbência processual. 2. Dissídio 

jurisprudencial não demonstrado. 3. É manifestamente improcedente o 

agravo interno que não impugna especificadamente o fundamento da 

decisão agravada (§1º do art.1.021 do CPC/15). Multa do parágrafo 4º do 

artigo 1.021 do CPC/15. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AgInt no 

REsp 1393784 / MS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 

2013/0263014-5, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - 

TERCEIRA TURMA, 01/09/2016 - STJ Diante desse contexto, soa retórico o 

questionamento: -“ajusta-se ao direito pretender que esse trabalho fique 

sem remuneração???” - haja vista que o próprio contrato prevê a forma de 

pagamento (verba de sucumbência) ao final da demanda. Distinta seria a 

situação acaso inexistisse contrato ou se o contrato fosse verbal, pois na 

hipótese caberia ao Judiciário implementar as condições legais à avença, 

reconhecendo, na ocasião de omissão contratual, o direito à remuneração. 

Portanto, inexiste pertinência na propositura de ação de arbitramento de 

honorários advocatícios diante da existência de contrato escrito 

estipulando exatamente a remuneração pelo serviço respectivo. Eventual 

discordância do negócio jurídico, acaso pautada em questão de ordem, 

deveria ter sido questionada em sede de ação anulatória, acaso reunidos 

os requisitos materiais específicos (teoria da invalidade do ato jurídico). 

Por fim, a capacidade técnica do autor lhe facultava a celebração do 

contrato em moldes distintos. Ao pactuar nos moldes citados, sem 

qualquer hipossuficiência jurídica, assumiu não somente os direitos, mas 

os ônus contratuais, já que voluntariamente aceitou ser remunerado por 

verba eventual, só perceptível ao término da relação jurídica processual 

(honorários de sucumbência). Por conseguinte, havendo contrato escrito 

estipulando o valor em percentual e o tempo de seu pagamento, inexiste 

interesse processual que legitime a propositura de ação de arbitramento 

de honorários. Isso posto, declaro a carência da ação ante a ausência de 

interesse processual e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo a verba 

honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face do 

julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de ação de arbitramento de 

honorários advocatícios proposta por João Oliveira de Lima em face de 

Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A 

pretensão material é o arbitramento de honorários advocatícios em virtude 

dos trabalhos prestados pelo autor nos autos da ação executiva nº 

204/2000, com observância do patamar fixado na Tabela IX do Conselho 

da Ordem dos Advogados do Brasil, em razão da ausência de 

adimplemento contratual pela instituição bancária. Formada a angularidade 

da relação jurídica processual, a parte requerida contestou a ação 

impugnando o valor da causa. Ainda arguiu preliminar de prescrição e 

decadência, ante a razão da cobrança de dívida originada de contrato 

firmado em 2001, ensejando o reconhecimento da decadência em razão 

do disposto no artigo 178, §6º, inciso X, do Código de 1916. Outrossim, 

articulou a inépcia da inicial em face da manutenção dos efeitos dos 

termos do contrato de prestação de serviço advocatícios entabulado entre 

as partes. Em preliminar, suscitou a carência da ação pela inexistência de 

direito subjetivo aos pretendidos honorários advocatícios, uma vez que o 

pedido se origina de causa de pedir desamparada na lei processual civil 

vigente. No mérito, sustentou a impossibilidade de discussão dos 

honorários advocatícios, em sede de arbitramento, ante a disposição 

contratual de termo ainda não atingido. Alternativamente, protestou pela 

fixação do valor mínimo previsto na tabela de referência para os atos 

praticados (Num. 11105544). A parte autora impugnou a contestação, 

refutando a arguição relativa ao valor da causa, consignando que, diante 

da própria natureza da ação (arbitramento), o valor da causa só será 

conhecido, em sua dimensão correta, ao final da ação. Quanto a 

prescrição ou decadência, argumentou que, embora o contrato tenha sido 

firmado em 2001, a rescisão com comunicação de cessação da prestação 

de serviços advocatícios só ocorreu em março de 2013, circunstância que 

afasta a alegada preliminar. Sobre a inépcia da petição inicial, consignou 

que, nos termos do artigo 330, §1º, do Código de Processo Civil, não há 

que se cogitar inépcia da inicial, uma vez que os fatos foram devidamente 

expostos pelo autor de forma lógica. Adiante, a carência de ação deve ser 

afastada em razão do cabimento de arbitramento conforme previsão do 

Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Finalmente, protestou pela 

procedência do pedido, nos termos da inicial (Num. 11437406). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. A análise do mérito não demanda dilação probatória. 

Assim, atenta aos princípios da economia e celeridade processual, julgo 

antecipadamente o pedido, nos moldes do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. valor da causa - correção de ofício O valor da causa deve 

observar a natureza da ação, conforme parâmetros estabelecidos pelo 

artigo 292 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, ajuizada ação de 

arbitramento de honorários advocatícios em que a parte pugna pela 

condenação do requerido ao pagamento de valor certo e determinado, 

ainda que estimado, deverá o valor atribuído à causa respeitar o dito 

montante, sob pena de afronta ao dispositivo legal. Sobreleva registrar, 

por oportuno, que a existência de pedido alternativo não retira a incidência 

do dispositivo respectivo (Agravo de Instrumento Nº 70055736102, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina 

Rita Krieger Martins, Julgado em 07/08/2013). Outrossim, afastando 

qualquer arguição de impossibilidade de se computar valor determinado, é 

de se notar que a parte autora desenvolveu o raciocínio no bojo da inicial, 

com menção do valor estimado, fazendo incidir os 20% sobre esse 

montante, razão porque incompreensível a mensuração diversa apontada. 

Isso posto, altero o valor da causa para aquele correspondente à 

vantagem mínima pretendida. Da carência da ação Há óbice ao 

prosseguimento da relação jurídica processual, consistente na ausência 

de interesse de agir. Com efeito, o interesse de agir, como condição da 

ação, é requisito indispensável ao exercício do direito de ação, ou, na 

linguagem do processualista Humberto Theodoro Júnior, “são exigências 

ou requisitos preliminares, cuja inobservância impede o juiz de ter acesso 

ao julgamento do mérito”. (p.162) Na clássica concepção do instituto, que 

considera o binômio necessidade/utilidade, o interesse de agir emerge da 

necessidade concreta da tutela jurisdicional para a proteção ao interesse 

substancial. Assim, a ação de arbitramento de honorários pressupõe a 

inexistência de convenção entre as partes, circunstância que justificaria a 

intervenção do Poder Judiciário. Nesse passo, imperativo reconhecer a 

impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao autor, na 

forma postulada, diante da previsão contratual expressa de tal 

remuneração. Como se depreende do contrato de prestação de serviços 

advocatícios apresentado pelo próprio autor, especificamente a cláusula 

oitava, o causídico será remunerado por meio de honorários de 

sucumbência (Num. 7943284). Veja: “Cláusula oitava – O Contratado, 

excetuados os casos expressamente previstos neste contrato, será 

remunerado pelos honorários em que o devedor venha a ser condenado – 

honorários de sucumbência – observado o disposto na cláusula primeira e 

seus parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, 

não podendo reclamar do contratante nenhum valor a esse título, seja este 

autor ou réu na demanda.” Trata-se de cláusula válida, também conhecida 

como pro-labore, que vincula os contratantes ao cumprimento e advento 

das condições definidas na avença (termo), nos termos do artigo 332 do 

Código Civil. Outrossim, a assertiva de rescisão inadvertida e unilateral 

que ensejasse arbitramento de honorários é afastada pela cláusula 

décima terceira do mesmo instrumento pactual, uma vez que regulada a 

rescisão: “Cláusula décima-terceira – Poderá o Contratante, a seu critério, 

sem justa causa, independentemente de aviso e/ou interpelação, 

denunciar o presente contrato, aplicando-se, quanto à remuneração, o 

disposto no parágrafo primeiro da cláusula oitava. A exigibilidade do 

crédito se dará quando ocorrer o recebimento dos honorários de 

sucumbência, ou quando os honorários se tornaram devidos por força da 

ocorrência de alguma hipótese prevista nos parágrafos da cláusula 

oitava.” Original sem destaque De fato, não há argumento jurídico 

verossímil para sustentar que “com a revogação dos poderes conferidos 

ao autor, sem que este tenha incorrido em culpa, o requerido lhe tirou a 

possibilidade de receber seus honorários” (trecho extraído da petição 

inicial). Tal argumento é sofisma, já que a rescisão não impede, inclusive 

por força contratual, a cobrança tempestiva da verba honorária, nos 

moldes contratuais. Aliás, tramitam no Juízo da 2ª Vara inúmeros 

processos em que advogados, por renúncia ou distrato, peticionaram ao 

Juízo para resguardo da parte que lhe cabe na sucumbência, no momento 

oportuno. Tal conduta, ao contrário de suprimir os direitos laborais, 

significa a observância do pactuado com o contratante, medida 

francamente legítima. Indaga-se: Qual o argumento jurídico válido para 

negar vigência à cláusula contratual pro-labore, pactuada entre partes 

plenamente capazes? A indagação sugere a resposta. É possível notar 

que as cláusulas contratuais são absolutamente claras ao definir os 

termos da remuneração pelo serviço advocatício. Surpreende, em 

verdade, a iniciativa processual diante da inequívoca ciência dos termos 

do contrato, formalizado com parte que, por força do ofício (advogado), 

competia zelar pela celebração de negócios jurídicos válidos. De fato, 

constitui inegável contrassenso a conduta de pleitear o recebimento de 

verbas advocatícias e instruir a petição inicial com o contrato, subscrito 

pelo próprio litigante, dispondo de modo diverso sobre os termos da 

remuneração pelo serviço prestado. Há que se observar a boa-fé objetiva, 

em especial, a decorrente da teoria do venire contra factum proprium, que 

veda o comportamento contraditório. Esse é o cerne da questão: a 

procedência da pretensão inicial implicaria em negar vigência ao contrato 

escrito celebrado entre as partes, no qual não há, em tese, 

hipossuficiência técnico-jurídica. Assim já decidiu o STJ em sede de 

Recurso Especial. Note: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PREVISÃO 

CONTRATUAL DE PRÓ-LABORE PELA SUCUMBÊNCIA DA CAUSA EM QUE 

O PROFISSIONAL PATROCINA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 

MULTA DO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15. 1. Não incidem as 

disposições dos artigos 14 e 22 do Estatuto da OAB para a hipótese de 

existência de cláusula no contrato de prestação de serviços estipulando a 

remuneração exclusiva pela sucumbência processual. 2. Dissídio 

jurisprudencial não demonstrado. 3. É manifestamente improcedente o 

agravo interno que não impugna especificadamente o fundamento da 

decisão agravada (§1º do art.1.021 do CPC/15). Multa do parágrafo 4º do 

artigo 1.021 do CPC/15. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AgInt no 

REsp 1393784 / MS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 

2013/0263014-5, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - 

TERCEIRA TURMA, 01/09/2016 - STJ Diante desse contexto, soa retórico o 

questionamento: -“ajusta-se ao direito pretender que esse trabalho fique 

sem remuneração???” - haja vista que o próprio contrato prevê a forma de 

pagamento (verba de sucumbência) ao final da demanda. Distinta seria a 

situação acaso inexistisse contrato ou se o contrato fosse verbal, pois na 

hipótese caberia ao Judiciário implementar as condições legais à avença, 

reconhecendo, na ocasião de omissão contratual, o direito à remuneração. 

Portanto, inexiste pertinência na propositura de ação de arbitramento de 
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honorários advocatícios diante da existência de contrato escrito 

estipulando exatamente a remuneração pelo serviço respectivo. Eventual 

discordância do negócio jurídico, acaso pautada em questão de ordem, 

deveria ter sido questionada em sede de ação anulatória, acaso reunidos 

os requisitos materiais específicos (teoria da invalidade do ato jurídico). 

Por fim, a capacidade técnica do autor lhe facultava a celebração do 

contrato em moldes distintos. Ao pactuar nos moldes citados, sem 

qualquer hipossuficiência jurídica, assumiu não somente os direitos, mas 

os ônus contratuais, já que voluntariamente aceitou ser remunerado por 

verba eventual, só perceptível ao término da relação jurídica processual 

(honorários de sucumbência). Por conseguinte, havendo contrato escrito 

estipulando o valor em percentual e o tempo de seu pagamento, inexiste 

interesse processual que legitime a propositura de ação de arbitramento 

de honorários. Isso posto, declaro a carência da ação ante a ausência de 

interesse processual e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo a verba 

honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face do 

julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 20 de março de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001746-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE MARIA GADONSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cristielli Baptista dos santos neves (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO AUTOR: IVONE MARIA GADONSKI RÉU: 

CRISTIELLI BAPTISTA DOS SANTOS NEVES Vistos em correição 

permanente. Nos termos do artigo 560 do Código de Processo Civil, o 

possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e 

reintegrado em caso de esbulho. Tratando-se de pedido de reintegração 

de posse, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, 

esclarecendo se o esbulho decorre de posse violenta, precária ou 

clandestina por parte da requerida, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 27 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001692-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA RODRIGUES SALVALAGIO (AUTOR)

JOAO PEDRO SALVALAGIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR LUIZ HENN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001692-93.2018.8.11.0037 AUTOR: JOAO PEDRO SALVALAGIO, JANICE 

TEREZINHA RODRIGUES SALVALAGIO RÉU: JAIR LUIZ HENN Vistos etc. 

O valor da causa deve corresponder ao conteúdo da pretensão 

patrimonial pretendida. Portanto, tratando-se de ação de imissão na posse 

c/c danos materiais, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem 

objeto do pedido somado ao valor pretendido a título de danos materiais, a 

teor do disposto no artigo 292 do Código de Processo Civil. Há que se 

registrar que, consoante matrícula imobiliária acostada pela parte autora 

(Id 12341449), o valor de referência para pagamento do imposto de 

transmissão foi a importância de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

reais). Assim, valendo-me do permissivo legal constante do §3º do artigo 

292 do Código de Processo Civil, corrijo, de ofício, o valor da causa, 

alterando-o para R$ 241.287,00 (duzentos e quarenta e um mil e duzentas 

e oitenta e sete reais). Destarte, intime-se a parte autora, por intermédio do 

respectivo advogado, para complementar o recolhimento das custas e 

despesas processuais de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de março de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005163-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT0009373A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO ANDRADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005163-54.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: BIAVATTI TRANSPORTES DE 

DIESEL LTDA EXECUTADO: EDSON APARECIDO ANDRADE Vistos etc. 

Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial da ordem de 

penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio de 

valores anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens passíveis de 

penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso 

processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de 

Processo Civil. Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária 

(Prov.nº 04/2007-CGJ). Às providências. Primavera do Leste (MT), 20 de 

março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000126-80.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LAURINDA PAULO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

BANCO RCI BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

CAROLINA KANTEK GARCIA NAVARRO OAB - PR0033743A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do Processo: 

1000126-80.2016.8.11.0037, : Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

(32)/[POSSE, PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO, LIMITAÇÃO DE JUROS, 

INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]. AUTOR: LUCIANA LAURINDA PAULO RÉU: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO RCI BRASIL S.A Vistos etc. Trata-se 

de ação de consignação em pagamento c/c revisão contratual c/c exibição 

de contrato, com pedido liminar de tutela antecipatória, proposta por 

Luciana Laurinda Paulo em face de Banco Santander Leasing S.A, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do trâmite processual, a 

parte autora manifestou pela desistência da ação, com a anuência da 

parte requerida (Id 10807483 e 11485388). Formalizados os autos, vieram 

para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Inexistindo óbice 

legal, homologo a desistência da ação, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e julgo extinto o processo 

sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Revogo a medida liminar. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma 

do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil. Fixo a verba honorária 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Autorizo a expedição de 

alvará em favor da parte autora. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste 

(MT), 27 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 102952 Nr: 2208-77.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITTO AGNE - ESPÓLIO, IVONI ANNA KRABBE 
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AGNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2208-77.2011.811.0037 (Código nº 102952)

Ação de Obrigação de Fazer

Requerente: Espólio de Carlitto Agne

Requerido: Luiz Alberto Goellner

 Vistos em correição.

O pedido de mérito é a imposição de obrigação de fazer ao requerido, 

especificamente a transferência da dívida contraída junto ao Banco 

Bamerindus do Brasil S/A, formalizada por meio da cédula rural hipotecária 

nº 0094706.96.0000559.

Trata-se, com efeito, de assunção de dívida, a qual não pode ser 

formalizada, voluntariamente, sem consentimento expresso do credor (CC, 

art. 299). Sendo coercitiva, por meio de ação judicial, é imprescindível a 

integralização do litisconsórcio passivo necessário, eis que eventual 

procedência do pedido impactará a esfera jurídica de terceiro.

Destarte, intime-se a parte autora para integralizar o litisconsórcio passivo 

necessário, mediante requerimento de citação da instituição financeira 

Banco Sistema S/A, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

processual, nos moldes do artigo 115, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 20 de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 7464 Nr: 73-83.1997.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO ROMANO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça (fl.235).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 143073 Nr: 1219-32.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON GHENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para se manifestar acerca da correspondência 

devolvida, juntada aos autos à fl. 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 34751 Nr: 2824-62.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMITRI KUZMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT-9.123, LUIZ FERNANDO DECANINI - OAB:MT 6865-A, OSMAR 

SCHNEIDER - OAB:2.152-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:11436

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 16580 Nr: 1755-34.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL HANSEN DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:MT 7.102-B

 Intimo o advogado do executado para apresentar as contrarrazões aos 

Embargos de Declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41333 Nr: 3775-22.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍRIO SECHI, CESAR JORGE SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:GO/6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o Dra Melissa Cezar, OAB-MT 22590 retirou a 

carta precatória aportada a f. 336, motivo pelo qual intimo a causidica para 

comprovar a distribuição da missiva. Prazo: 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 57927 Nr: 5553-56.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDLLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:11436

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça, juntada aos autos à fl. 200.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161233 Nr: 931-50.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA CRUZ DA SILVA, RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAUVIDA GRUPO CAPITAL GLOBAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 20 de junho de 2018, às 13h00min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3462 Nr: 18-69.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR JORGE SECHI, DORVALINO SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

JOSE LUIZ CARBALLO MENEZES - OAB:273580, WALDEMAR 

DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARLOTTO CORREA 

- OAB:14144/MT

 Processo nº 18-69.1996.811.0037 (Código 3462)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Sistema S/A

 Executados: Cesar Jorge Sechi e Dorvalino Sechi

 Vistos etc.

O terceiro Sidnei Sechi, por meio de petição, informou ao juízo a oposição 

de embargos de terceiro em face da constrição indevida sobre imóveis de 

sua propriedade, matriculados sob os números 25.838 e 25.839, ambos do 

CRI de Primavera do Leste (MT), apesar da carta precatória (fls.547), 

expedida por este juízo, ter deprecado a imissão na posse do imóvel 

objeto da matrícula nº 39.827, 1º Ofício do Registro de Imóveis de Barra do 

Garças (MT).

Por tal razão, postula pela suspensão da ordem deprecada até que a 

liminar dos embargos de terceiro seja apreciada pelo juízo competente.

Embora o bem objeto da imissão na posse tenha sido suficientemente 

especificado pelo juízo Deprecante, o executor material da ordem (Oficial 

de Justiça), subordinado diretamente ao Juízo Deprecado, segundo consta 

dos embargos de terceiro, procedeu a imissão nos imóveis matriculados 

sob os números 25.838 e 25.839 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Primavera do Leste, atuando de forma absolutamente divergente do ato 

deprecado.

Note-se que nos autos da execução nº 18-69.1996.811.0037 (Código 

3462), em trâmite neste juízo, não há, em hipótese alguma, qualquer 

constrição ou ameaça de constrição sobre os bens do embargante, já que 

a ordem de imissão de posse recaiu sobre o imóvel objeto da matrícula nº 

39.827 do CRI de Barra do Garças.

 A indevida incursão sobre os imóveis do embargante decorreu única e 

exclusivamente do ato do Oficial de Justiça do juízo Deprecado, em 

manifesto descumprimento ao ato deprecado.

 É evidente, portanto, que a correção do ato deve ser determinada pelo 

juízo deprecado, já que o equívoco partiu de seu oficial de justiça.

Destarte, a fim de não causar prejuízos ao terceiro, suspendo a ordem de 

imissão de posse até a efetiva deliberação do Juízo Deprecado sobre a 

liminar dos embargos de terceiro opostos.

Comunique-se imediatamente ao Juízo plantonista do polo da Comarca de 

Barra do Garças (MT).

 Encerrado o plantão judiciário, imediata conclusão para análise do pedido 

formalizado pela parte exequente.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 30 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito em Plantão Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3462 Nr: 18-69.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR JORGE SECHI, DORVALINO SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

JOSE LUIZ CARBALLO MENEZES - OAB:273580, WALDEMAR 

DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARLOTTO CORREA 

- OAB:14144/MT

 Processo nº 18-69.1996.811.0037 (Código 3462)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Sistema S/A

 Executados: Cesar Jorge Sechi e Dorvalino Sechi

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 104 do Código de Processo Civil, o advogado não 

será admitido a postular em juízo sem procuração.

Destarte, intime-se a causídica subscritora da petição de fls. 582/585, 

formalizada em nome de Sidnei Sechi, para regularizar sua atuação 

processual, apresentando o instrumento de mandato, no prazo de 24 

(vinte quatro) horas, sob pena do ato não ratificado ser considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos, nos moldes do artigo 

104, §2º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161233 Nr: 931-50.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA CRUZ DA SILVA, RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAUVIDA GRUPO CAPITAL GLOBAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Processo nº 931-50.2016.811.0037 (Código nº 161233)

Ação Declaratória de Apólice de Seguro de Vida

Requerente: Rafaela Cruza da Silva

Requerido: Itaú Seguro S/A

Vistos em correição permanente.

O Novo Código de Processo Civil erigiu a autocomposição como método 

principal para resolução dos conflitos.

Nesse passo, o procedimento comum desenvolve-se, como primeiro ato, 

com a designação da sessão de conciliação ou de mediação, conforme 

artigo 334 do Código de Processo Civil.

A par da obrigatoriedade da realização da sessão de 

medicação/conciliação, o artigo 139, V, do Código de Processo Civil, 

dispõe que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais.

Destarte, havendo interesse expresso na realização da sessão de 

conciliação (fls.89), remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou 

mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias.

Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência 

de conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º).

 Caso frustrada a tentativa de composição, as preliminares serão 

apreciadas e será designada audiência de instrução, acaso necessária, 

com subsequente prolação de sentença.

 Intime-se o Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 27 de janeiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 108622 Nr: 7802-72.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE CRISTINA DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:MT 9.172, JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430-MT

 Processo nº 7802-72.2011.811.0037 (Código 108622)

Ação Condenatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais.

Requerente: Daniele Cristina de Souza

 Requerido: Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico

Vistos em correição permanente.

Havendo pagamento voluntário, expeça-se, desde logo, o alvará da forma 

postulada (fls.415/416)

Cumpridas as determinações judiciais, inclusive quanto ao recolhimento 

das custas processuais, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 27 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 30366 Nr: 2634-36.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE LUCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROLUZ DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3722

 Processo nº 2634-36.2004.811.0037 (Código 30366)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Marcio de Luca

Executada: Petroluz Diesel Ltda

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial da ordem de 

penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio de 

valores anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens passíveis de 

penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso 

processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Às providências.

Primavera do Leste (MT), 22 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 30366 Nr: 2634-36.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE LUCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROLUZ DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3722

 Processo nº 2634-36.2004.811.0037 (Código 30366)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Marcio de Luca

Executada: Petroluz Diesel Ltda

Vistos em correição permanente.

Os ativos financeiros pertencentes às pessoas jurídicas Petroluz 

Distribuidora Ltda, Petroservice Comercial Ltda, Petroluz Cáceres Auto 

Posto Ltda, Rio Paraguai Diesel Ltda, Petroluz Tangará da Serra Auto 

Posto Ltda, Comércio de Derivados de Petróleo Balduíno Ltda não 

respondem pelas dívidas da executada Petroluz Diesel Ltda, a qual 

possuiu cadastro nacional de pessoa jurídica diverso, inexistindo, 

outrossim, elementos probatórios que comprovem a utilização abusiva da 

personalidade jurídica.

No mesmo sentido, inviável a penhora online de ativos financeiros da 

empresa Sul América Cia Nacional de Seguros, uma vez que não é parte 

legítima para figurar no polo passivo da execução, já que não integrou o 

processo de conhecimento.

Por fim, autorizo a ordem de penhora online, especificamente da empresa 

executada Petroluz Diesel Ltda (fls.630/633).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 05 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000956-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PASCOALINO GROLLA ESPOZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000956-75.2018.8.11.0037 REQUERENTE: PASCOALINO GROLLA 

ESPOZETTI REQUERIDO: CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL, YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Visto, Trata-se de pedido individual de liquidação de sentença, referente 

sentença proferida na ação coletiva nº 08024-4.2013.8.01.001 TJ/AC. 

Solicita o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada 

incidental inaudita altera pars, para apresentação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, os documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, 

que demonstrem a exata situação financeira deste, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, tudo a 

ser comprovado mediante extrato de movimentação de conta bancária ou 

do sistema do requerido. Junta documentos. Decide-se. Preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC, recebe-se a presente liquidação de 

sentença, que deve ser processada na forma do artigo 509, II, do NCPC. À 

luz do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência, sendo que aquela, seja cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, desde que haja 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (artigos 294 e 300 do CPC/15). A 

probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos colacionados 

e na exordial. Em relação o perigo de dano e o risco ao resultado útil do 

processo, estão preenchidos, pois prejudica o direito da autora em liquidar 

o seu crédito e receber os valores que estão devidos e que estão retidos. 

Ademais, tais documentos são de suma importância para o deslinde da 

presente ação. Por todo o exposto, o Estado-Juiz defere a tutela 

provisória de urgência antecipada incidental inaudita altera pars, 

determinando que o requerido exiba no prazo de 05 (cinco) dias, os 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira deste, ou seja, valor e data no 

momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, tudo a ser 

comprovado mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do 

sistema do requerido. Cite-se a parte contrária para, querendo, responder 

a ação, no prazo de 15 dias (artigo 511 do CPC), sob as advertências da 

Lei (art. 344 do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Deferem-se os benefícios da assistência judiciaria gratuita 
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em favor da parte autora. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001027-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CIRINEU DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1001027-77.2018.8.11.0037 AUTOR: CIRINEU DE AGUIAR RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto, Trata-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Preenchidos os requisitos, o Estado-juiz recebe a exordial nos 

seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em consonância com o 

artigo 334 do Código de Processo Civil, designa-se o dia 07/06/2018, às 

14h30min, para sessão de conciliação (art. 165, do CPC). Conste que a 

sessão será realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de 

conciliação”. Cite-se e intime-se o requerido para comparecer a audiência. 

Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Não havendo acordo, 

ou se qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente 

de intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. Deferem-se os benefícios 

da justiça gratuita em favor da parte autora. Via digitalmente assinada da 

decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Publique-se e 

intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 14 de março 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 28452 Nr: 853-76.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAU GUSKOV, PALUFERIA KALUGIN 

GUSKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:8798

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO LUIZ CARLOS REZENDE, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 72004 Nr: 4319-68.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

DANIELLA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A, DEMERCIO 

LUIZ GUENO - OAB:11482/B, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11340-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 39010 Nr: 1540-82.2006.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADIR GAIATTO, LIAMARA TERESINHA GAIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a requerida para 

manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 126683 Nr: 9223-29.2013.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MAIA MEDEIROS, ISOLDE SARTORETO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TORQUATO PAREDES SOBRINHO, 

MARIA MAIA TORQUATO PAREDES, DEMÉSIO MAIA, THEREZA FONTANA 

MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR BALDANI - 

OAB:SP/33788, ADEMAR FERNANDO BALDANI - OAB:SP/141254, 

ALESSANDRO ADALBERTO REIGOTA - OAB:SP/135269, ANDRÉ 

HENRIQUE DOMINGOS - OAB:259.364/SP, DIONÍSIO APARECIDO 

TERÇARIOLI - OAB:SP/124.806, EDIONE CRISTINA DE OLIVEIRA PIRES - 

OAB:263.380, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT, EDUARDO 

FRANCISCO PINTO - OAB:SP/215.323, FABIANO DE ALMEIDA - 

OAB:139962/SP, GERSON JOSÉ BENELI - OAB:86749-SP, sergio 

augusto frederico - OAB:80.249 SP

 Visto,

 De acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial.

Desta forma, considerando que há valores vinculados, conforme extrato 

anexo, e em respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência 

de conciliação para o dia 10/05/2018, às 13h30min, a ser realizada pelo 

conciliador deste juízo, na sala de conciliação, na sede do Fórum desta 

Comarca.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Não havendo acordo e independente de nova intimação, no dia seguinte a 

realização da audiência inicia-se o prazo de 15(quinze) dias, para as 

partes informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a 

necessidade e pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência.

Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 144762 Nr: 1926-97.2015.811.0037
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 74004 Nr: 6323-78.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, 

MARIA CARLINA DE ALENCAR SILVA, MICHELLE POLLYANNA NUNES 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da correspondência, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 24102 Nr: 952-80.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada ao 

executado com a anotação de não procurado"prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 113577 Nr: 3944-96.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MORAES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & SOUZA LTDA - ME, COMPANHIA 

DE SEGUROS HDI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MORAES RODRIGUES - 

OAB:15929/mt, JOSÉ PEDROSA NETO - OAB:13.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9107, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre a petição de p. 340/341, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 158610 Nr: 8410-31.2015.811.0037

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RODRIGUES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIUZA MARA BORGES MASTELARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELSO LOPES DE CARVALHO - 

OAB:3556-B/MT, TIAGO CANAN - OAB:9180 MT, TIAGO THOMA 

MARTINS DE PAULA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Visto,

Defere-se o pedido de (p. 43), determina-se a citação por edital, devendo 

a autora providenciar o necessário.

 Nessa hipótese, dispensa-se a realização da audiência 

conciliação/mediação, tendo em vista a inocuidade de tal medida, diante da 

citação ficta, sendo que o prazo de contestação inicia-se do término do 

prazo estipulado nos termos do art. 231, IV, do CPC.

 Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do NCPC, autoriza-se a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Após, decorrido o prazo, nomeia-se a Defensoria Pública para apresentar 

defesa, no prazo legal, curador especial nos termos do artigo 72, II, do 

mesmo Códex.

Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 60789 Nr: 586-31.2009.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO CLAUDIO VIECILI, JOÃO ALFREDO VIECILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PEDRAZZI - 

OAB:37477/RS, RÓGERIS PEDRAZZI - OAB:RS nº 37431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO WASCHECK 

FORTINI - OAB:23069/GO, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - 

OAB:GO/6.222, OTÁVIO ALVES FORTE - OAB:21490/GO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69360 Nr: 1668-63.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METAL DESIGN COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO FRANCISCO FRITZEN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PASCOAL SANTULLO NETO - 

OAB:12887/MT, RODRIGO SEMPIO FARIA - OAB:8078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA ROSSETTO THEODORO 

- OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 47681 Nr: 3085-56.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO VIMERCATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO 

MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B, REGINA CRISTINA DE GÓES - 

OAB:MT. 9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges
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 Cod. Proc.: 18742 Nr: 654-25.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEY ALEXANDRE PICOLOTO, ROSANA 

SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MÜHL - 

OAB:4624/MT, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:14.573/PR

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para retirar, nesta secretaria, certidão para fins de registro de penhora, 

devendo a parte comparecer com as guias devidamente pagas, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 163919 Nr: 2171-74.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gotardo Máquinas Agrícolas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO MARODIN, MANOELA ZORTEA 

ESTEVES MARODIN, JOSÉ LUIZ MARODIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GOLDINO BARREIROS 

- OAB:MT/ 14.167, ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:MT/10074, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:MT 3610-B, MARIANA ROSA 

GOLBERTO MENEZES - OAB:MT/ 16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar sobre as correspondências devolvidas , 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 163345 Nr: 1858-16.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GOMES DA COSTA, DJALMA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992A- MT, CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT 13431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 OFICIAL DE JUSTIÇA

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias ,manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 157407 Nr: 7840-45.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE SIMONCELOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:MT 12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 153253 Nr: 5918-66.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY RODRIGUES MACEDO EIRELI -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DAMO JUNIOR - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 137893 Nr: 8943-24.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OURO FINO QUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, UNISAGRO 

PARTICIPAÇÕES LTDA, LUCIANO GOMES DA COSTA, DJALMA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ANÔNIO CANESIN - 

OAB:OAB/PR 8.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO KURZWEIL DE 

OLIVEIRA - OAB:248704/SP, IVO WAISBERG - OAB:SP/146176, JOEL 

LUIS THOMAZ BASTOS - OAB:122443/SP, LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 137174 Nr: 8425-34.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO RIBEIRO LEONIS, JESSICA 

GONÇALVES DA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

apresentar resumo da inicial, no prazo de 05(cinco) dias. O resumo 

deverá ser encaminhado no endereço eletrônico: pri.3civel@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 136072 Nr: 7626-88.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOSMA REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 133692 Nr: 5764-82.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA 
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ROSSAROLLA BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154.694, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:SP 153.447, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT, RAPHAEL NEVES 

COSTA - OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para retirar, nesta secretaria, certidão para fins de registro de penhora, 

devendo a parte comparecer com as guias devidamente pagas, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 132158 Nr: 4520-21.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA EGIDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORANILDA VALADÃO CORREIA, THIAGO 

ANTONIO LUPIN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

apresentar resumo da inicial, no prazo de 05(cinco) dias. O resumo 

deverá ser encaminhado no endereço eletrônico: pri.3civel@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 127830 Nr: 9568-92.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BRUNETTA, LÉO BACALTCHUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 141289 Nr: 325-56.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 33181 Nr: 1387-83.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDEECDPDLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 112788 Nr: 3304-93.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO POLIDORO, MARISANTA BROCK TREVIZOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI POLATO, ALESSANDRO DE SOUZA 

POLATO, Ivone de Souza Polato, BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO, 

SIDNEI POLATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, MIRIAN 

RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:8798, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, KAROLINE 

SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 14618, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:MT 12900

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 112536 Nr: 3044-16.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON GHISLENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 104146 Nr: 3104-23.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON GALINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDYCAR ESTACIONAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:30338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO RODRIGUES - 

OAB:4840-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 75402 Nr: 7717-23.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEODOSY FEFELOV, ALEXANDRA FEFELOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL REUTOW, SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:13985/B, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

autora/requerida para comprovar o depósito da diligência, para expedição 

de mandado, no prazo de 10 dias. Oriento os senhores advogados para 

que apresentem o pagamento da diligência do oficial de justiça no momento 

do requerimento das intimações por mandado, para facilitar os trabalhos 

desta secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69845 Nr: 2153-63.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT-15.484-A

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº. 54/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos para que a parte REQUERIDA seja intimada 

para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar os dados bancários (nome e 

CPF/CNPJ, nome e número do banco, número de conta, agência, se é 

conta corrente ou poupança, CPF do advogado), para fins de 

transferência de valores

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 5095 Nr: 782-84.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MONTORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:MT/4729-A, HELLEN GODOY DA COSTA - OAB:OAB/MT 10.008, 

JULIANA FONSECA DA SILVA - OAB:9295-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para, no prazo legal, pagar o valor de R$ 75.679,55, conforme se vê na 

petição de fls. 234/235, ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 41784 Nr: 4240-31.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO KIMIO SAWAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANATINGA ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10097/MT, SADI LUIZ BRUSTOLIN - OAB:MT/3395-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:MT 5925, LUCIANA ROSA GOMES - 

OAB:7848-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 130158 Nr: 2860-89.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO 

MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e 

pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 152980 Nr: 5799-08.2015.811.0037

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A&ML-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:8798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT 4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o documento de fls. 101/102, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178248 Nr: 9711-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483 MT, FLAVIANY 

RIBEIRO GARCIA ALMEIDA - OAB:12889 MT, HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

apresentar resumo da inicial, no prazo de 05(cinco) dias. O resumo 

deverá ser encaminhado no endereço eletrônico: pri.3civel@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 165330 Nr: 2824-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, 

JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO, IRIETE CARDOSO CECATTO, 

RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:SP/98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento à carta precatória, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de devolução,

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 196597 Nr: 7212-85.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO MARCELO BARIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA POYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA CRISTINA BARIONI DE 

OLIVEIRA - OAB:113.300 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que a Carta Precatória não preenche os requisitos do 

art. 260 do CPC, ante a ausência da inicial, procuração e decisão que 

deferiu a gratuidade, deste modo, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art.2º, inciso IV, letra d, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de solicitar ao Juízo Deprecante o necessário para o 

cumprimento da Carta Precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 152558 Nr: 5603-38.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS E CIA LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRANGE NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA 

TELEFONICO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEMARKETING 

LTDA - ME, ELIANE PAULA DA SILVA COBRANÇA (EPS ASSESSORIA DE 

COBRANÇA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENADRO CASSEMIRO - 

OAB:153170

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e 

pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 160099 Nr: 451-72.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUTEMBERG DE PAULA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMETA SINOP COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA, 

CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S/A, HYUNDAI CAOA DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLE COZZE - 

OAB:252.802/SP, PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - 

OAB:8014

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e 

pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 175638 Nr: 8328-63.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ernesto Segabinazzi Trojan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO JOSÉ MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN VITOR SOUSA DA MATA 

- OAB:MT/ 15698, Luana Klimiuk - OAB:MT 18089, THIAGO PEREIRA 

GARAVAZO - OAB:OAB/MT 17941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 175157 Nr: 8083-52.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO CAMARGO, MARCIA VANDERLEA 

DE MATHIA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL EDUARDO RUFATO, 

CONSTRUMOTTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT/ 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178207 Nr: 9700-47.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO ALVES JUNIOR, MELVIRA MARIA 

QUINTINO NETA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON KREBS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e 

pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178806 Nr: 10015-75.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA APARECIDA LOPES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:SP/ 374425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSÉ PARADA 

SIMÃO - OAB:221.386

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69260 Nr: 1568-11.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO RUARO, DOMINGOS RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, 

WOLCER FREITAS MAIA - OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 68948 Nr: 1257-20.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR FRANCISCO MASCHIO, GILMAR MASCHIO, LUIZ 

MASCHIO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre os documentos de fls. 518, 524, e 529, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 59305 Nr: 6896-87.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI HENN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARZELA E GONÇALVES LTDA - EPP, SG 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, SANTOS E GARZELLA DE ÁVILA LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dayane cristina banhos - OAB:, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GONÇALVES - 

OAB:7831/MT, PAULO DE MORAIS ALMEIDA JR - OAB:8680-E

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 33940 Nr: 2141-25.2005.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DE MATTOS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO ALCANTARA CARDOSO 

- OAB:184300/SP, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:PR/25.276, 

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - OAB:144880/SP, STEPHANY 

MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:OAB/PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/MT

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 162402 Nr: 1424-27.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU SOLIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 161769 Nr: 1146-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DAGOSTIM FAVARIN, DORACI FAVARIN 

ANDREATTO, LEOCI FAVARIN, OLEONIR FAVARIN, MARLI FAVARIN 

PINTO, DOMINGOS FAVARIN NETO, LÍBERO FAVARIN, MARILENE 

FAVARIM TORRES, ANDREIA FAVARIN DANIELLI, SOELY FAVARIN 

JUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA VEIGA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVADIR DE PIERI - OAB:4335-A/MT, DIVAIR 

APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:MT 5698-A, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE CRISTINA SILVA 

MELO - OAB:OAB/MS 15.497, SAMIRA ANBAR - OAB:OAB/MS 11.355, 

THIAGO VARGAS - OAB:OAB/MS 19.039

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

autora/requerida para comprovar o depósito da diligência, para expedição 

de mandado, no prazo de 10 dias. Oriento os senhores advogados para 

que apresentem o pagamento da diligência do oficial de justiça no momento 

do requerimento das intimações por mandado, para facilitar os trabalhos 

desta secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 177731 Nr: 9473-57.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO A. TOTTI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO PEDRIALI - OAB:PR 

6816, MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS - 

OAB:PR/16440, THIAGO COLLETI PODANOSQUI - OAB:PR 47064, 

VITOR DOS ANJOS RIBEIRO - OAB:PR/ 61435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138998 Nr: 9677-72.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI, MARILEI SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI POLATO - ESPOLIO, ALESSANDRO DE 

SOUZA POLATO, Ivone de Souza Polato, ALESSANDRO DE SOUZA 

POLATO, BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO, SIDNEI POLATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO MARIO DE FREITAS 

LOPES - OAB:MS 2679

 Considerando que por um equivoco tornei sem efeito a intimação de p. 

220, impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

requerida para manifestar sobre a petição de p. 213, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 23511 Nr: 512-84.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL JÚNIOR
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre a avaliação de fls. 357/361 , no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100370 Nr: 8190-09.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL, SIMONE 

GALBIERI CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:1494/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que as intimações enviadas aos executados via AR para 

intimá-los da desistênxia da ação reornaram, com a anotação de 

desconhecido, deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade 

de intimar a parte autora para providenciar o depósito da diligência, para 

intimação dos executados via Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41359 Nr: 3815-04.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE MARIA DE JESUS FAVORETO, 

APARECIDA RODRIGUES FAVORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:GO/6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORACIO DA SILVA - 

OAB:MT 4816

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

manifestar sobre a petiçao de p. 579/598, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125207 Nr: 7782-13.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO FERNANDES MUNHOZ - 

OAB:SP/206.425, GILBERTO SAAD - OAB:SP 24956, IRIS VANIA 

SANTOS ROSA - OAB:SP/115089, JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - 

OAB:SP 234.665, MILTON SAAD - OAB:SP/ 16.311, NAILA MEIRELES 

QUINTÃO - OAB:SP/ 271.273, WILLIAM BEHLING P. LUZ - OAB:SP/ 

207.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade d eintimar a parte autora para 

dar anamento ao feito, no prazo legal, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115362 Nr: 5911-79.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE TOCANTINS -UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSEMIRO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:197627-SP, FABRÍCYO TEIXEIRA NOLETO - OAB:2937, 

JAIANA MILHOMENS GONÇALVES - OAB:4295-TO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 300/306, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36704 Nr: 4663-25.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA RUELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LICIANE STACHELSKI SAUGO, MARCOS 

AUGUSTO DOS PASSOS PEREIRA, ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA, ITAÚ 

SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT, 

LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT 13431-A, TRAJANO CAMARGO DOS SANTOS - 

OAB:9171-B-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida, 

para manifestar sobre a o laudo de avaliação, no prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000956-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PASCOALINO GROLLA ESPOZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000956-75.2018.8.11.0037 REQUERENTE: PASCOALINO GROLLA 

ESPOZETTI REQUERIDO: CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL, YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Visto, Trata-se de pedido individual de liquidação de sentença, referente 

sentença proferida na ação coletiva nº 08024-4.2013.8.01.001 TJ/AC. 

Solicita o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada 

incidental inaudita altera pars, para apresentação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, os documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, 

que demonstrem a exata situação financeira deste, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, tudo a 

ser comprovado mediante extrato de movimentação de conta bancária ou 

do sistema do requerido. Junta documentos. Decide-se. Preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC, recebe-se a presente liquidação de 

sentença, que deve ser processada na forma do artigo 509, II, do NCPC. À 

luz do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência, sendo que aquela, seja cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, desde que haja 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (artigos 294 e 300 do CPC/15). A 

probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos colacionados 

e na exordial. Em relação o perigo de dano e o risco ao resultado útil do 

processo, estão preenchidos, pois prejudica o direito da autora em liquidar 

o seu crédito e receber os valores que estão devidos e que estão retidos. 

Ademais, tais documentos são de suma importância para o deslinde da 

presente ação. Por todo o exposto, o Estado-Juiz defere a tutela 

provisória de urgência antecipada incidental inaudita altera pars, 
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determinando que o requerido exiba no prazo de 05 (cinco) dias, os 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira deste, ou seja, valor e data no 

momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, tudo a ser 

comprovado mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do 

sistema do requerido. Cite-se a parte contrária para, querendo, responder 

a ação, no prazo de 15 dias (artigo 511 do CPC), sob as advertências da 

Lei (art. 344 do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Deferem-se os benefícios da assistência judiciaria gratuita 

em favor da parte autora. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56373 Nr: 3915-85.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMITH JOSÉ LOPES QUINAN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 3915-85.2008.811.0037, 

Protocolo 56373, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72687 Nr: 5009-97.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 5009-97.2010.811.0037, 

Protocolo 72687, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74192 Nr: 6511-71.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ROCHA PEREZ GUERRERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 6511-71.2010.811.0037, 

Protocolo 74192, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105016 Nr: 4005-88.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARIOLANDO SEGURADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 4005-88.2011.811.0037, 

Protocolo 105016, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105115 Nr: 4106-28.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIO AQUINO CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 4106-28.2011.811.0037, 

Protocolo 105115, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107130 Nr: 6231-66.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUIRIA APARECIDA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 6231-66.2011.811.0037, 

Protocolo 107130, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107131 Nr: 6232-51.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMIR RIBEIRO DA LUZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 6232-51.2011.811.0037, 

Protocolo 107131, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108100 Nr: 7257-02.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANDRO CARDOSO MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 7257-02.2011.811.0037, 

Protocolo 108100, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164364 Nr: 2391-72.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS REIS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS, para devolução dos autos nº 

2391-72.2016.811.0037, Protocolo 164364, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35492 Nr: 3480-19.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA RENATA ROSSATO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AÉCIO BENEDITO ORMOND - 

OAB:6397, TATIANA RIBEIRO SOARES - OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO BRITO DA 

CUNHA MARANHÃO - PROCURADOR FEDERAL, para devolução dos 

autos nº 3480-19.2005.811.0037, Protocolo 35492, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011744-34.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DANIELE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Considerando que, intimada, a executada não pagou o débito, 

determino à parte exequente que apresente o cálculo atualizado da dívida, 

inclusive com a multa de 10% do 523, § 1º, primeira parte, do CPC. Após, 

venham conclusos para procedimentos de penhora on line via bacenjud. 

Primavera do Leste - MT, 23 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 1000125-61.2017.8.11.0037 Promovente: JOVELINA PEREIRA 

DA SILVA Promovido: BANCO PAN S.A. Ação conexa com as ações 

1000122-09.2017.8.11.0037 e 1000579-07.2018.8.11.0037, esta última, 

com audiência de conciliação marcada para 18.04.2018. Deixo de aplicar a 

contumácia à reclamante, visto que ativa no processo. A mesma 

compareceu na primeira audiência realizada e o processo seguiu, com 

contestação, impugnação à contestação e petições e procedimentos 

incidentes, sendo inviável a extinção sem mérito. Deve este processo 

aguardar para julgamento simultâneo com os autos 1.000.579-07.2018, por 

se tratar de questão semelhante e figurar no polo passivo o mesmo réu. 

Primavera do Leste-MT, 30 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001681-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIELI CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIE BRITO GARCIA OAB - MT15068/O (ADVOGADO)

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO)

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001681-98.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MIRIELI CARDOSO 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, 

Nos termos dos artigos 48 e 49 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1.023, §2º, do 

Código de Processo Civil, intimem-se o(s) embargado(s) para, querendo, 

manifestar(em)-se no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera do Leste/MT, 23 

de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012136-71.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA LUZ DIAS PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABIMAEL DE SOUZA AZAMBUJA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0009101A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8012136-71.2015.8.11.0037 REQUERENTE: LUCIANA DA LUZ 

DIAS PEIXOTO REQUERIDO: ABIMAEL DE SOUZA AZAMBUJA Vistos, Nos 

termos dos artigos 48 e 49 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1.023, §2º, do 

Código de Processo Civil, intimem-se o(s) embargado(s) para, querendo, 

manifestar(em)-se no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera do Leste/MT, 23 

de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004561-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IARA TERESINHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1004561-63.2017.8.11.0037 REQUERENTE: IARA TERESINHA 

DA SILVA REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA, SAMSUNG ELETRONICA 

DA AMAZONIA LTDA Vistos, Nos termos dos artigos 48 e 49 da Lei 

9.099/1995 c/c artigo 1.023, §2º, do Código de Processo Civil, intimem-se 

o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se no prazo de 5 

(cinco) dias. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011121-04.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TOTTI TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011121-04.2014.8.11.0037 REQUERENTE: TOTTI 

TRANSPORTES LTDA - EPP REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Nos termos 

dos artigos 48 e 49 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1.023, §2º, do Código de 

Processo Civil, intimem-se o(s) embargado(s) para, querendo, 

manifestar(em)-se no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera do Leste/MT, 23 

de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010761-69.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA CRISTINA SANAIOTTI BERNINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010761-69.2014.8.11.0037 REQUERENTE: ANDREZA 

CRISTINA SANAIOTTI BERNINI REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos, 

Nos termos dos artigos 48 e 49 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1.023, §2º, do 

Código de Processo Civil, intimem-se o(s) embargado(s) para, querendo, 

manifestar(em)-se no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera do Leste/MT, 23 

de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012196-44.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR ANSELMO LUCHESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA PASSOS OAB - SP0063096A (ADVOGADO)

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8012196-44.2015.8.11.0037 REQUERENTE: LEONOR ANSELMO 

LUCHESE REQUERIDO: US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME 

Vistos, Nos termos dos artigos 48 e 49 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1.023, 

§2º, do Código de Processo Civil, intimem-se o(s) embargado(s) para, 

querendo, manifestar(em)-se no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera do 

Leste/MT, 23 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AURELIO DE SOUZA (REQUERENTE)

SILVA & AURELIO DE SOUZA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. (REQUERIDO)

CONSORCIO ENGETUC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COSTA DAVID OAB - RJ0208537A (ADVOGADO)

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001213-37.2017.8.11.0037 REQUERENTE: RICARDO AURELIO 

DE SOUZA, SILVA & AURELIO DE SOUZA LTDA - ME REQUERIDO: 

CONSORCIO ENGETUC, MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP 

NORTE) S.A. Vistos, Nos termos dos artigos 48 e 49 da Lei 9.099/1995 c/c 

artigo 1.023, §2º, do Código de Processo Civil, intimem-se o(s) 

embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se no prazo de 5 (cinco) 

dias. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011750-41.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DULCILENE DIAS PAULINI PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011750-41.2015.8.11.0037 REQUERENTE: DULCILENE DIAS 

PAULINI PINTO REQUERIDO: OI S/A Vistos, Nos termos dos artigos 48 e 49 

da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1.023, §2º, do Código de Processo Civil, 

intimem-se o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se no 

prazo de 5 (cinco) dias. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012177-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO DOS PASSOS CRUZ (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8012177-04.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ERNESTO DOS 

PASSOS CRUZ REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, Nos termos dos 

artigos 48 e 49 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1.023, §2º, do Código de 

Processo Civil, intimem-se o(s) embargado(s) para, querendo, 

manifestar(em)-se no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera do Leste/MT, 23 

de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011070-22.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CAMILA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR OLAVO DA SILVA OAB - MT0017172A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011070-22.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ALINE CAMILA DE 

SOUSA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A., SERASA S/A. Vistos, Nos termos dos 

artigos 48 e 49 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1.023, §2º, do Código de 

Processo Civil, intimem-se o(s) embargado(s) para, querendo, 

manifestar(em)-se no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera do Leste/MT, 23 

de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012139-89.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU VICENTE OTTONELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8012139-89.2016.8.11.0037 REQUERENTE: DIRCEU VICENTE 

OTTONELLI REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos, 

Nos termos dos artigos 48 e 49 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1.023, §2º, do 

Código de Processo Civil, intimem-se o(s) embargado(s) para, querendo, 

manifestar(em)-se no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera do Leste/MT, 23 

de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010724-71.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MILSON ANTONIO FUZETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010724-71.2016.8.11.0037 REQUERENTE: MILSON ANTONIO 

FUZETI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Nos termos dos artigos 48 e 49 da Lei 9.099/1995 

c/c artigo 1.023, §2º, do Código de Processo Civil, intimem-se o(s) 

embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se no prazo de 5 (cinco) 

dias. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001111-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001111-15.2017.8.11.0037 REQUERENTE: EZEQUIAS ALVES 

PEREIRA REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO Vistos, 

Nos termos dos artigos 48 e 49 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1.023, §2º, do 

Código de Processo Civil, intimem-se o(s) embargado(s) para, querendo, 

manifestar(em)-se no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera do Leste/MT, 23 

de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010431-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA ALVES ROMAGNOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010431-04.2016.8.11.0037 REQUERENTE: EDUARDA ALVES 

ROMAGNOLI REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Nos termos dos artigos 48 e 

49 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1.023, §2º, do Código de Processo Civil, 

intimem-se o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se no 

prazo de 5 (cinco) dias. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004125-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL LEITE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 191 de 1053



Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1004125-07.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ISMAEL LEITE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Nos termos 

dos artigos 48 e 49 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1.023, §2º, do Código de 

Processo Civil, intimem-se o(s) embargado(s) para, querendo, 

manifestar(em)-se no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera do Leste/MT, 23 

de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010928-52.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA SANTOS DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010928-52.2015.8.11.0037 REQUERENTE: PRISCILLA SANTOS 

DA CUNHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Decididos os últimos embargos 

de declaração (Id’s 11573036 e 8002826, respectivamente), expeça-se 

alvará judicial para levantamento do valor depositado na conta judicial (Id’s 

7820807, 7820928, 7820983, 7821027), conforme requerido pela autora 

no Id 8002826 e desde que o patrono detenha poderes para tanto. Em 

seguida, volte-me concluso acerca do recurso inominado (Id’s 5786213 e 

5786315). Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010706-21.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO SUBTIL ARAUJO (REQUERIDO)

DANIEL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0014924A (ADVOGADO)

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010706-21.2014.8.11.0037 REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE 

SOUZA REQUERIDO: MAURICIO SUBTIL ARAUJO, DANIEL DE OLIVEIRA 

Vistos, Nos termos dos artigos 48 e 49 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1.023, 

§2º, do Código de Processo Civil, intimem-se o(s) embargado(s) para, 

querendo, manifestar(em)-se no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera do 

Leste/MT, 23 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012196-10.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JHESSIKA MARGELLA RIBEIRO CAMPOS BENEDITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS OAB - MT19044/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOVANI ALBERTO DAMO OAB - MT14927/O (ADVOGADO)

 

Pelo exposto, julgo procedente a pretensão formulada na inicial, para: 1) 

condenar a reclamada pagar a reclamante, a título de danos morais, R$ 

2.000,00 (dois mil reais) e R$ 1.655,18 (hum mil, seiscentos e cinquenta e 

cinco reais e dezoito centavos) em danos materais, devendo ambos 

serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011450-45.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FERRARI NUNES (REQUERENTE)

THAIZA PIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SOUSA DE MORAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO MACEDO SAO PEDRO OAB - MT4664/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ELIEZER CARRINHO DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011450-45.2016.8.11.0037 Reclamante: HENRIQUE FERRARI NUNES e 

THAIZA PIVA Reclamada: LEONARDO SOUSA DE MORAIS Vistos, 

Entendo necessária a instrução com oitiva das partes e testemunhas que 

estas tenham interesse em inquirir. Designe-se audiência de instrução e 

julgamento a ser realizada pelo Juiz Leigo Dr. Felipe. Intimem-se a parte 

reclamada pessoalmente, visto que assistida pela Defensoria Pública. A 

parte autora deve ser intimada por intermédio de seu advogado, devendo 

inclusive trazer a testemunha que arrolou, ou intimá-la nos moldes 

previstos no CPC. P. Leste-MT, 27.03.2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO FARIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001531-83.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE APARECIDO 

FARIAS DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação 

cominatória de obrigação de fazer proposta por JOSÉ APARECIDO 

FARIAS DE OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (todos qualificados na petição 

inicial), em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela 

jurisdicional para que o(s) requerido(s) adote(m) as providências 

necessárias para submeter o(a) requerente/substituído(a) ao(s) 

procedimento(s) indicado(s) (cirurgia de discectomia posterior lombar), 

além de outros tratamentos posteriores, via Sistema Único de Saúde. 

Relata na petição inicial que é portador de Radiculopatia (CID-10 M54.1); a 

situação é de urgência; segundo o médico assistente, a não realização do 

procedimento pode acarretar na perda dos movimentos; é hipossuficiente 

econômico, porque não possui recursos financeiros suficientes para 

arcar com os custos do tratamento; procurou obter a prestação de saúde 

administrativamente, porém o Poder Público se manteve inerte. O Núcleo 

de Apoio Técnico concluiu nos seguintes termos: “II – CONSIDERAÇÕES 

Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que: 1. 

Quanto à doença alegada: o paciente é portador de hérnia de disco L5S1 
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direita. 2. Quanto à necessidade do procedimento solicitado: não há o 

quadro clínico atual do paciente. Cerca de 95% dos pacientes apresentam 

melhora espontânea da hérnia de disco lombar. 3. Quanto à urgência do 

procedimento: trata-se de um caso eletivo, considerando que a lesão já 

deve estar estabelecida e que, provavelmente, evoluirá com melhora da 

força. (...) III - CONCLUSÃO: Sob o ponto de vista técnico trata-se de um 

caso eletivo, mas o paciente deve ser tratado com certa brevidade. 

Sugerimos que o caso seja regulado previamente junto a CRUE.” (Parecer 

Técnico/NAT nº 435/2018, Id 12332349). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. A causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em 

conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 

1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, 

já que de antemão não é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1° Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (…) Art. 303. Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que 

se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) A probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, 

notadamente pelo Laudo para Solicitação de Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH) nº 029260, do SUS, e do Relatório Médico (Id’s 12257913 

e 12257942), ambos subscritos pelo Dr. Felipe Bastos de Lima, 

Neurocirurgião, CRM/MT 6016), os quais apontam que o(a) 

requerente/substituído(a) necessita ser submetido(a) à cirurgia vindicada. 

Não obstante o NAT tenha apontado a necessidade de prévia regulação 

da demanda no âmbito do SUS, observa-se que o autor anexou à petição 

inicial um protocolo da solicitação da cirurgia ora pleiteada ao Poder 

Público, através da Central de Regulação deste Município, de modo que 

considero que a inércia nesta providência não pode ser imputada ao(à) 

paciente, pois se trata de um ônus do próprio SUS receber as demandas 

por serviços e produtos de saúde, bem como promover o adequado 

encaminhamento interno dessas. No que diz respeito ao perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo risco de sequela 

neurológica, com perda da movimentação do pé direito, conforme 

declarado pelo médico, bem como se verifica pelo tempo mínimo legal de 

trâmite do processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável 

ao(à) requerente/substituído(a), este(a) já poderá ter a sua condição 

agravada, talvez irremediavelmente. Vale destacar que o(a) 

requerente/substituído(a) buscou referido(s) procedimento(s) perante o 

SUS em 08.01.2018, sem êxito (vide Protocolo de Entrada/Formulário de 

Solicitação de Procedimentos na Central de Regulação deste Município, Id 

12257913), portanto, há mais de 2 (dois) meses, não se podendo 

penalizar o(a) requerente/substituído(a) pela demora do sistema de saúde 

e determinar que aguarde indefinidamente a dispensação de um 

medicamento, de uma consulta ou de um procedimento médico-hospitalar. 

Diante desse panorama, conclui-se que se a prestação de saúde, naquela 

data, foi eletiva, adquiriu caráter de urgência/emergência, em razão do 

tempo decorrido desde então. No mais, protelar o tratamento requerido, 

implicaria, em última análise, em desperdício de recursos públicos, haja 

vista a eventual necessidade de repetição dos procedimentos já 

realizados. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de 

irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito alegado 

está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não constitui 

óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio 

da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de: 

adotar as providências necessárias para disponibilizar a JOSÉ 

APARECIDO FARIAS DE OLIVEIRA (qualificado(a) na petição inicial), no 

prazo de 30 (trinta) dias, a cirurgia de discectomia posterior lombar 

(inclusive o transporte necessário), além dos demais tratamentos 

posteriores decorrentes da doença, que se fizerem necessários (desde 

que acompanhada da necessária justificativa médica e não seja 

ultrapassada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública) ou, 

no mesmo prazo, indique(m) data próxima para sua realização. Advirto 

que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das 

medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste 

caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, 

a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 

RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 

em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 
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provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta 

decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa 

de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível 

(supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 2 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011710-59.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO MECANICA NOVA PRATA (REQUERIDO)

E. GALINA E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO)

LUIS CARLOS CONEJO OAB - MT13056/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011710-59.2015.8.11.0037 Reclamante: RODRIGO ALMEIDA DOS 

SANTOS Reclamada: AUTO MECANICA NOVA PRATA e E. GALINA E CIA 

LTDA - ME SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Sustenta a parte requerente que na data 

de 10/05/2015 comprou um veículo marca FORD, modelo Fiesta Sedan 1.6, 

cor cinza, ano 2011/2011, na empresa ré Aliança Veículos, que o autor 

andou com o referido veículo por aproximadamente 01 mês, quando o 

veículo começou a apresentar defeitos, que o requerente foi orientado a 

levar o veículo até a Mecânica Nova Prata corré, para ser consertado, que 

foi consertado, sendo que o valor a ser pago foi no montante de R$ 

1.763,00, que a ré Empresa Ré Aliança Veículos se recusou a efetuar o 

pagamento, que o autor utilizou o veículo por aproximadamente 03 (três) 

dias após o conserto, quando teve que fazer uma viagem para 

Paranatinga – MT, porém, ao voltar do seu trajeto o veículo veio a desligar 

na rodovia e não ligou mais. Alega a reclamada E. GALINA E CIA LTDA - 

ME que nunca foi procurada após a venda para qualquer conserto, que o 

reclamante causou o dano ao veículo por mau uso, que inexiste garantia 

legal no caso visto que já ocorreu a decadência, que nunca encaminhou o 

autor à corré, realizou pedido contraposto. Se defende a reclamada AUTO 

MECANICA NOVA PRATA alegando decadência pelo serviço prestado no 

veículo, mau uso do veículo, que realizou serviço incompleto no veículo 

uma vez que o requerente não quis gastar o montante necessário para 

consertar plenamente o veículo, que recomendou que o carro não fosse 

utilizado em longas distancias vez que esquentava com facilidade. É o 

breve relato. Decido. Tratando-se de compra e venda de veículo usado, é 

de se reconhecer que ao comprador cabia adotar as cautelas 

necessárias a fim de verificar se o bem estava de acordo com a 

destinação que lhe seria dada e sua expectativa, não podendo reclamar 

de defeitos e desgastes decorrentes do tempo de uso, constatados em 

momento posterior à aquisição. O reclamante sustenta ter o veículo 

apresentado vício em menos de 3 meses após a compra, todavia, verifico 

que o contrato de compra e venda data de 06 de novembro de 2014 e a 

prova de reclamação do vicio se dá através da ordem de serviço juntada, 

com data de 05/06/2015, portanto, o conserto ocorreu após o prazo da 

garantia legal prevista no art. 26 do CDC, assim, não se pode falar de 

garantia legal, tanto quanto a aquisição do veículo, quanto ao serviço 

mecânico prestado pela corré. A propósito, a jurisprudência vem se 

manifestando no sentido de que o comprador de veículo usado, assume o 

risco de adquiri-lo com os desgastes das peças que são compatíveis com 

os anos de utilização. A rigor, competia ao autor antes da aquisição, 

analisar detalhadamente a necessidade de manutenção e investimento 

necessário no veículo para que pudesse ponderar o investimento, 

socorrendo-se de profissional especializado para análise mais detalhada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “Bem móvel. Compra e venda de veículo 

usado. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de 

existência de defeitos mecânicos. Ausência de garantia contratual. 

Tratando-se de compra e venda de veículo usado, cabe ao comprador 

adotar as cautelas necessárias a fim de verificar o estado do bem, não 

podendo reclamar reparação por prejuízos decorrentes de defeitos 

mecânicos constatados em momento posterior à aquisição, presumíveis 

em veículo usado. Recurso desprovido. (9050297432009826 SP 

9050297-43.2009.8.26.0000, Relator: Cesar Lacerda, Data de Julgamento: 

10/08/2012, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

11/08/2012)”. Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na 

inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Julgo procedente o pedido contraposto 

para determinar ao reclamante que pague a reclamada E. GALINA E CIA 

LTDA – ME o valor de R$ 1.800,00 que deverá ser corrigido pelo índice 

INPC/IBGE desde seu inadimplemento (vencimento) e acrescido de juros 

legais de 1% ao mês desde a data do pedido contraposto. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 16 de 

março de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 16 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011073-11.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BATISTA MARTINS SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LADEMIR ANTONIO ZANCAN (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011073-11.2015.8.11.0037 Reclamante: APARECIDA BATISTA MARTINS 

SENA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A e LADEMIR ANTONIO ZANCAN SENTENÇA Vistos etc. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Alega a parte autora que por pedido da parte reclamada LADEMIR 

ANTONIO ZANCAN teve o fornecimento de energia sustado pela 

reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

em decorrência de fatura devidamente paga. Liminar deferida. Em sede de 

contestação sustenta a reclamada que ENERGISA que as faturas de 

energia elétrica da unidade supostamente alugada pela Autora – UC 

1680188, desde 19/02/2003 estiveram em nome de Leo Antônio Zancan, 

só em 16/06/2015, a titularidade de tal unidade foi transferida a Lademir 

Antônio Zancan, a pedido deste e, mediante a comprovação da respectiva 

propriedade, tão logo realizada referida alteração de titularidade, foi 

solicitado o respectivo desligamento da unidade em 23/06/2015, sendo tal 

serviço executado em campo na data de 29/06/2015, logo, constata-se 

que não há por parte da 1ª ré qualquer ilegalidade no ato de desligamento 

promovido na UC 1680188, supostamente alugada pela autora, uma vez 

que referido desligamento foi solicitado pelo titular das faturas de energia 

elétrica, o qual, aliás, como confessado pela autora, é também o 

proprietário da referida unidade. Se defende o reclamado LADEMIR 

ANTONIO ZANCAN alegando preliminar de ilegitimidade passiva, isto 

porque o ora contestante não tem qualquer poder para “mandar”, como se 

refere a autora, cortar sua rede de energia ou mesmo proceder qualquer 

alteração em cadastros INTERNOS da primeira ré, vez que não é 

responsável por qualquer alteração cadastral junto à primeira réu, e não 

detém o poder de corte em qualquer rede de energia, no mérito que a parte 

autora encontra-se em débito relativo aos alugueis do imóvel de 

propriedade do ora contestante desde o mês de abril de 2015, que haja 

vista o atraso nos alugueis relativos ao imóvel temendo que provável 

inadimplemento das faturas pudesse ocasionar cobranças e negativações 

em nome do antigo proprietário, solicitou a transferência da conta do nome 

do antigo proprietário para o atual, no caso ele mesmo, em razão do 

mesmo receio de ver seu nome restringido em razão e possíveis débitos 

ocasionados pela autora, bem como, no estrito cumprimento de seu direito 

legalmente amparado, o réu solicitou que a unidade consumidora fosse 

retirada de seu nome até que pessoa habilitada solicitasse o seu 

religamento. É o breve relato. Da Preliminar Arguida. A preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida em contestação deve ser afastada. O 

consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos no 

imbróglio inerente a causa de pedir, ou seja, troca de titularidade da fatura 

mensal de energia e corte de fornecimento. Decido. O que se extrai da lide 

é que o autor comprovou a sua adimplência perante a concessionária de 

energia elétrica acionada bem como comprovou o corte, destarte, resta 

saber se a interrupção do fornecimento de energia foi ilegal. É patente a 

relação locatícia entre a parte demandante e a parte demandada LADEMIR 

ANTONIO ZANCAN, haja vista que o próprio locador confessou o contrato 

verbal herdado do antigo proprietário do imóvel, ocupado pela parte 

autora, contrato que inclusive encontra-se sub judice por suposta 

inadimplência. No mesmo diapasão podemos verificar que a parte autora 

alegou ter o réu LADEMIR ANTONIO ZANCAN requerido perante a 

concessionária reclamada a troca de titularidade e desligamento 

temporário do fornecimento de energia, versão que se consubstancia pela 

defesa da reclamada ENERGISA, que apresentou as mesmas alegações. 

Se defende o locador reclamado alegando não ter responsabilidade sobre 

o corte, todavia, confessa que de várias formas já requereu a saída da 

parte autora do imóvel e que inclusive tal questão está ajuizada em uma 

ação de despejo. Logo, tenho que efetivamente houve conduta perniciosa 

e ilegal do réu LADEMIR ANTONIO ZANCAN, que eivado de má-fé 

requereu de forma arbitrária o desligamento do fornecimento de energia 

elétrica da sua inquilina, ofendendo a sua honra e praticando dano moral in 

re ipsa. Existem formas legais para o locador ter seu imóvel reintegrado e 

suas dividas saldadas; requerer o desligamento de energia de um imóvel 

adimplente, que se encontra ocupado por terceiro de boa-fé não é uma 

delas. Quanto a responsabilidade da concessionária reclamada verifico a 

sua ausência de culpa na ilegalidade perpetrada, vez que conforme 

exposto na exordial o contrato de aluguel sempre foi verbal, diante disso, 

a requerida ENERGISA nunca teve conhecimento formal da ocupação da 

requerente no imóvel abastecido por ela, ademais, após o corte, estando a 

parte reclamante na sede da empresa ré, explicando a situação, esta 

religou o fornecimento de energia. No que concerne ao dano moral, é 

importante mencionarmos que a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. Cumpre registrar a 

desnecessidade de provar a existência do dano moral, uma vez que se 

trata de dano in re ipsa: O dano moral decorrente da inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente é considerado in re ipsa, isto é, não se faz 

necessária a prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio 

fato. Inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do 

dano moral, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, 

atendendo às peculiaridades do caso concreto (...) (STJ, RESP nº 

1.105.974/BA, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJE 13/05/2009, grifo de 

agora). O dano moral passível de indenização é aquele consistente na 

lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem, conforme pontua a jurisprudência: Dano moral puro – 

Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização (STJ, RESP., 

4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 18/02/1992 – RSTJ 

34/285). No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que 

para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nessa trilha leciona 

SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 

moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o 

juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 

vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Ante o 

exposto, julgo procedente com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito do 

reclamante, para o fim de confirmar a liminar deferida ab initio; bem como, 

para eximir a reclamada ENERGISA de qualquer responsabilidade pelo 

corte noticiado e condenar a parte reclamada LADEMIR ANTONIO 

ZANCAN ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos 

morais sofridos pelo autor, ora arbitrados, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste, 16 de março de 

2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste, 16 de março de 

2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO LUIZ CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONDAINER CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 8010209-36.2016.8.11.0037 Requerente: JOAO LUIZ CEZAR 

Requerido: ONDAINER CONSTRUTORA LTDA - ME Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de 

cobrança de cheque promovida por JOAO LUIZ CEZAR em face de 

ONDAINER CONSTRUTORA LTDA - ME. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Em síntese, sustenta a parte reclamante que é credora 

da parte reclamada, no valor de R$ 3.474,00 (três mil quatrocentos e 

setenta e quatro reais), oriunda de prestação de serviços. Não há provas 

suficientes nos autos para análise da demanda, uma vez que o valor 

devido, nos moldes relatados pela reclamante, não restou devidamente 

comprovada. Isso porque, apesar de alegar todo o ocorrido na inicial, 

deixou de anexar qualquer prova do alegado, quanto a suposta origem da 

dívida, em especial contrato de prestação de serviços, ou qualquer outro 

documento que contenha a assinatura do requerido. Cumpre ressaltar que 

mesmo em audiência de instrução não apresentou testemunhas para que 

pudessem comprovar o ocorrido, de modo que não restou devidamente 

comprovado o débito em questão. Ante o exposto, opino pela 

improcedência da pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 16 de março de 2018. 

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 16 de março de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011052-35.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BERTI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEDICAO & MANUTENCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIO DUTRA DANTAS FERREIRA OAB - GO0023931A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011052-35.2015.8.11.0037 Reclamante: JOSE BERTI DE ALMEIDA 

Reclamada: MEDICAO & MANUTENCAO LTDA - ME SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Aduz a parte reclamante ter 

contratado a requerida para realizar serviço de manutenção em sua 

ferramenta, contudo, além de não disponibilizar o boleto para pagamento, 

cobra valor a mais do combinado e o protestou por inadimplência. Liminar 

deferida. Em contestação a reclamada informa que não existe nos autos 

do presente feito nenhum ato ilícito da ré, o que houve entre o requerente 

e a requerida foi uma transação comercial concretizada perfeitamente, 

mesmo antes da citação da presente ação a empresa enviou o 

equipamento para o endereço fornecido pelo requerente em 27/01/2017, 

sob registro nº sc433286633br, retirado pelo requerente em 07/02/2017 

na cidade de Rondonópolis – MT, que a empresa requerida tentou por 

diversas vezes receber o que previamente tinha acordado e o endereço 

para o envio do equipamento, que o valor dos serviços foram de R$ 

195,00, que não foi pago no dia certo, foi confeccionado novo boleto com 

despesas e correções no valor de R$ 207,00 o que não foi pago pelo 

requerente, e protestado, com as despesas do cartório o valor foi para R$ 

278,35. É o breve relato. Decido. O cerne da questão consiste em verificar 

se o protesto do nome da parte reclamante foi indevido. Compulsando o 

arcabouço probatório verifico que o protesto realizado foi gerado em 

decorrência de débito inadimplido. Desta forma restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora 

contratou os serviços da reclamada e não os quitou no prazo pactuado, o 

que justifica o valor acima do pactuado inicialmente. A argumentação para 

o deferimento da liminar pela parte autora se mostrou falsa, a parte 

requerida demonstrou que diligentemente tentou por várias vezes findar o 

contrato de prestação de serviço com o requerido, cobrando o valor em 

aberto e o endereço para o envio do equipamento consertado. O 

cadastramento do nome da parte reclamante junto aos cartório de protesto 

se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Pelo exposto, revogo a liminar deferida anteriormente 

e julgo improcedente a pretensão autoral, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo procedente o pedido 

contraposto para condenar a parte a parte reclamante ao pagamento do 

valor de R$ 195,00 que deverão ser atualizados pelo índice INPC/IBGE 

desde o inadimplemento e acrescido de juros legais de 1% desde a 

citação válida. Sem custas processuais e apesar do pedido de honorários 

advocatícios nesta instância os indefiro nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 16 de março de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 16 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005182-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL SILVA BORDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1005182-60.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MAXUEL SILVA BORDAO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. 

Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu nome incluído no 

cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, por dívida 

com a reclamada no valor de R$ 111,00 (cento e onze reais). No entanto, 

a parte reclamante alega que desconhece todos os débitos cobrados pela 

empresa reclamada e que a inscrição do seu nome é um grande erro. Ao 
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contestar, a reclamada afirma que os serviços de telefonia foram 

devidamente contratados pelo autor, tendo este inclusive realizado o 

pagamento de diversas faturas. Contudo, por mera liberalidade o 

consumidor deixou de pagar as faturas de consumo, o que levou seu 

nome a ser inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Visando 

comprovar os fatos alegados em sua contestação a parte reclamada fez a 

juntada dos seguintes documentos: Contrato de Permanência por 

Benefício (id 11631079 - Pág. 1); Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP (id 11631079 - Pág. 2); Documentos pessoais do reclamante 

( id 11631079 - Pág. 3); Faturas de consumo (id 11631078 - Pág. 1/2; 

11631075 - Pág. 1/2;); Relatório de Chamadas (id 11631068). Cabia à 

reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e 

apresentar documentos comprovando a legalidade da negativação, o que 

o fez, conforme se verifica nos documentos acostados à defesa. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. Na 

impugnação a parte reclamante questionou a legitimidade do débito 

descrito na restrição, tendo em vista que o valor da anotação é de 

R$111,00 (cento e onze reais), com vencimento no dia 21/01/2013, e a 

fatura que venceu nesta data possui o valor de apenas R$37,00 (trinta e 

sete reais). Posteriormente, o autor alega que jamais utilizou qualquer 

serviço da reclamada e deixou de pagar. Analisando o conjunto probatório 

apresentado pela parte reclamada é possível constatar que os fatos se 

deram conforme narrado na contestação. A parte reclamada alega em sua 

contestação que a parte reclamante deixou de efetuar o pagamento das 

faturas. Nos documentos trazidos, observa-se ficaram em aberto três 

faturas, do mês 01/2013 ao mês 03/2013, cada uma no valor de R$37,00 

(trinta e sete reais), o que totaliza o valor descrito na restrição de 

R$111,00 (cento e onze reais). Observa-se que a anotação nos órgãos 

de proteção ao crédito contém o total da dívida, assim o argumento da 

parte reclamante de que o valor descrito na restrição é ilegítimo não 

merece procedência. O vínculo jurídico existente entre as partes resta 

devidamente comprovado através dos contratos apresentados, todos 

devidamente assinados e acompanhados do documento pessoal da parte 

reclamante. A utilização dos serviços também está demonstrada no 

processo através do relatório de chamadas que exibe diversas ligações 

efetuadas e recebidas. Alegado pela reclamada que a parte reclamante 

não realizou o pagamento da contraprestação pelos serviços, cabia a ela 

demonstrar que houve o adimplemento. Não fazendo prova do pagamento 

a parte reclamante deixa de cumprir com seu ônus de provar fatos 

constitutivos do seu direito, devendo-se reputar como verdadeiro os fatos 

narrados na contestação. Presentes indícios substanciais de que os 

débitos que ensejaram as negativações são devidos, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão 

da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício 

regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de 

débitos e nem de configuração de danos morais. Não resta dúvida, 

portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito com a 

reclamada. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os 

fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove 

por cento), sobre o sobre o valor da causa, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 27 de 

março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005187-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MARTIGNAGO MACHNIC (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1005187-82.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PERDAS E DANOS]. REQUERENTE: 

SELMA MARTIGNAGO MACHNIC REQUERIDO: AGUAS DE PRIMAVERA 

S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Decido. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com pedido 

de Religação de Água com pedido de Tutela de Urgência proposta por 

SELMA MARTIGNAGO MACHNIC em desfavor da ÁGUAS DE PRIMAVERA 

S.A Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que o pleito da parte autora deve ser julgado 

improcedente. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante 

afirma que ao chegar em seu domicílio no dia 30 de outubro de 2017, foi 

informada pela sua diarista que a água da residência havia sido cortada 

por falta de pagamento. A reclamante alega que a suspensão no 

fornecimento de água foi abusiva, pois não houve nenhuma notificação 

prévia, bem como não poderia ter ocorrido, em razão das contas estarem 

quitadas. Ao final, a reclamante requer o reestabelecimento do 

fornecimento de água e a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais. Ao contestar os fatos narrados na inicial, a 

reclamada afirmou que a suspensão no fornecimento de água ocorreu em 

virtude da ausência de pagamento das faturas dos meses de fevereiro e 

junho de 2017 que só foram quitadas no dia 06 de novembro de 2017, ou 

seja, após a suspensão do serviço. A reclamada também afirmou que o 

pré-aviso de corte ocorreu diversas vezes nas próprias faturas dos 

meses subsequentes a inadimplência. Visando comprovar suas 

alegações, a parte reclamada trouxe junto a contestação diversas fotos e 

telas do sistema interno que demonstram os fatos narrados na defesa. 

Analisando detidamente as faturas de consumo apresentadas pela própria 

reclamante (id 10543778 - Pág. 1/4), observa-se em todas elas mensagem 

da reclamada informando que haviam débitos em aberto e advertindo o 

risco de corte. Além da mensagem, existe notificação indicando que após 

30 dias do vencimento, o não pagamento da fatura ocasionará a 

suspensão do serviço. Dessa forma, não pode a parte reclamante alegar 

insistentemente que as contas estavam em dia quando os documentos 

juntados por ela mesma demonstram o contrário. Assim, vislumbro que a 

suspensão no fornecimento da água não se deu por má prestação dos 

serviços da reclamada e sim por culpa da própria reclamante que estava 

inadimplente. A responsabilidade da reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 
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fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser indeferido o pleito da parte 

reclamante. Assim, não restando outra alternativa, a improcedência dos 

pedidos é medida que se impõe. Não restou comprovada a ocorrência de 

qualquer das hipóteses descritas no artigo 142, do CPC. Isto posto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Decisão sujeita à homologação 

do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 27 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005263-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOIR DA SILVA ARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1005263-09.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: VALDOIR DA SILVA ARCAL REQUERIDO: 

CLARO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I, do CPC. Fundamento e decido. Preliminar Da competência do juizado 

especial Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

articulada pela reclamada, para processar e julgar o feito. Esta causa, 

fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada 

complexa, sendo dispensável a realização de perícia, inclusive entendo 

que os elementos probatórios juntados nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. Assim, rejeito a preliminar em epigrafe. Da 

inépcia da inicial – Ausência de comprovante de residência A reclamada 

levanta preliminar alegando que a parte reclamante não juntou nenhum 

comprovante de residência em seu nome. Os documentos juntados com a 

inicial são suficientes para atribuir competência territorial do Juizado 

Especial Cível, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei 9099/95, visto que 

comprova que a reclamada exerce suas atividades nesta comarca. 

Ademais, pode a parte reclamante propor ação com base no artigo 4º 

inciso I, da Lei 9.099/95, onde a reclamada também exerce atividade 

econômica. “Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o 

Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde 

aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;” Assim, afasto a 

preliminar em referência. Da justiça gratuita No caso dos autos, pretende a 

parte reclamada que seja negado o pedido de concessão de assistência 

judicial gratuita. Ocorre que, com relação ao pedido de concessão do 

beneficio da justiça gratuita, o art. 54, da Lei n.º 9.099/1995, isenta os 

processos de custas no primeiro grau de jurisdição nos Juizados 

Especiais Cíveis. Ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita 

deverá ser apreciada no exame de eventual recurso inominado. Assim, 

não há em se falar em indeferimento de tal pedido neste grau de jurisdição. 

Mérito Sustenta a parte requerente que teve seu nome incluído nos órgãos 

de proteção ao crédito, por dívida com a requerida no valor de R$ 63,24 

(sessenta e três reais e vinte e quatro centavos). No entanto, alega a 

parte requerente que jamais contraiu dívida com a reclamada, tão pouco 

firmou contrato que pudesse gerar o suposto débito. Contesta a requerida 

aduzindo que a parte requerente contratou com ela serviço de telefonia na 

modalidade controle, porém não realizou o pagamento das faturas dos 

meses de julho e agosto de 2014, o que levou seu nome a ser inscrito no 

cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito. Visando 

comprovar os fatos alegados em sua contestação a parte requerida fez a 

juntada dos seguintes documentos: Termo de Adesão de Pessoa Física 

para Planos de Serviços Pós-Pagos (id 11645495 - Pág. 1); Documentos 

pessoais do requerente (id 11645507 - Pág. 1); Faturas de consumo (id 

11645508); Cópia de telas do sistema. Cabia à requerida impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos acostados à defesa. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil/2015. A parte autora não apresentou 

impugnação à contestação, nada manifestando quanto aos documentos 

juntados pela parte requerida, ao invés, pleiteou a desistência da ação, 

conforme petição (id 11690095). No contexto dos autos, verifica-se que a 

parte reclamada trouxe aos autos documentos que comprovam a origem 

do débito discutido, documentos esses devidamente assinados e 

acompanhados de documentos pessoais do requerente demonstrando, 

assim, que a negativação é legítima. Desta forma, diante das 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

requerida, permitem um juízo seguro de cognição a respeito dos fatos, os 

quais ocorreram da forma narrada na contestação. Os documentos são 

contundentes, e não foram impugnados pela parte requerente. Como 

frisado, não há confronto da parte autora perante os documentos juntados 

na contestação, e da sua inércia infere-se que na verdade não ocorreu 

nenhum tipo de fraude. Diante dos documentos trazidos pela parte 

requerida não resta dúvida que a parte autora contratou, e, de forma 

negligente e desidiosa ajuizou a presente ação. No caso, a parte autora 

agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação, e após a 

apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a origem do débito, silente restou, e ainda requereu a 

desistência da ação sem apontar sequer um motivo plausível. Desta forma, 

conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do CPC/2015. Neste ínterim, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar todos os comprovantes e documentos 

que demonstram o vínculo jurídico e a origem do débito, certamente seria 

condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que 

deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser 

utilizado como escudo à litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDENCIA da pretensão 

deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte requerente ao pagamento 

de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa à época do 

pagamento, nos termos do artigo 81, do CPC. Ademais, ainda, CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado que fixo no montante de R$1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55, da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

pagas as custas ou anotadas, caso não haja pedido de cumprimento da 

sentença, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicada no Sistema PJE. Intime-se. Às providências. LUIZ 

HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 27 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000369-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA BEATRIZ ERZINGER RICCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SOLIMAN GROHS OAB - MT15081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PRIMAVERA PISCINAS COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000369-87.2017.8.11.0037, : Espécie: PETIÇÃO (241)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

WANESSA BEATRIZ ERZINGER RICCI REQUERIDO: PRIMAVERA PISCINAS 

COMERCIO LTDA - ME, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. A parte reclamante requereu a 

desistência desta reclamação com relação a reclamada PRIMAVERA 

PISCINAS COMERCIO LTDA – ME no termo de audiência (id 7316299). Ante 

o requerimento feito pelo reclamante homologo o pedido de desistência 

com relação a reclamada PRIMAVERA PISCINAS COMERCIO LTDA – ME, 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. A revelia ocorre, no 

rito sumaríssimo, nas situações em que a parte reclamada deixa de 

apresentar contestação, a teor do artigo 344 do NCPC, ou ainda, por força 

de sua ausência à sessão de conciliação ou audiência de instrução, nos 

termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 9.099/95. No caso em testilha, 

denota-se que a parte requerida BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO, por mais que tenha sido devidamente citada através do Aviso 

de Recebimento (id 7296258), deixou de comparecer audiência de 

conciliação, conforme termo de audiência (id 7316299). A reclamada 

também não apresentou contestação no prazo legal, quedando-se inerte 

perante as alegações e documentos juntados pela parte requerente. Em 

virtude disso, DECRETO a REVELIA da parte requerida, nos termos do art. 

344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 9.099/95 e passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito: In casu, aduz a parte requerente que teve seu 

nome inserido no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, por dívida no valor de R$1.200,00 (hum mil e 

duzentos reais). Contudo, a parte autora alega que nada deve a 

reclamada, pois o cheque com vencimento no dia 10 de outubro de 2016 

que foi devolvido pela alínea 11 (sem fundos), foi devidamente 

compensado no dia 17 de outubro de 2016. Assim, não existe dívida a ser 

quitada pela reclamante. A parte requerida não apresentou contestação 

dentro do prazo legal. Ante a revelia e com base no conjunto probatório 

apresentado pela parte requerente, presumem-se verdadeiros os fatos 

alegados em sua petição inicial. Desse modo, comporta acolhimento o 

pedido de declaração de inexistência do débito. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir condutas que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o 

crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é 

no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo 

não se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

requerida não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da 

parte requerente, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Analisando 

os documentos trazidos pela parte reclamante (id 4763068 - Pág. 3), 

observa-se que a negativação objeto do presente processo é a única 

anotação em seu nome. Não se aplica no presente caso, a Súmula nº 385 

do E. STJ, tendo em vista que na ocasião em que a ré negativou o nome da 

parte reclamante não havia nenhuma negativação preexistente. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela reclamada 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO; 2) condenar a reclamada 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO a pagar a parte reclamante 

R$6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição 

do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; 3) 

determino a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a 

determinação do item “3” não seja cumprida. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema PJE. Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Às providências. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. LUIZ 

HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 27 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011073-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APOLO CENTRO VETERINARIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LEOPOLDO ANTONIACOMI COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011073-74.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[SERVIÇOS PROFISSIONAIS]. 

REQUERENTE: APOLO CENTRO VETERINARIO LTDA - EPP REQUERIDO: 

ANDRE LEOPOLDO ANTONIACOMI COSTA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. A revelia ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações em 

que a parte reclamada deixa de apresentar contestação, a teor do artigo 

344 do CPC, ou ainda, por força de sua ausência à sessão de conciliação 

ou audiência de instrução, nos termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 

9.099/95. No caso em testilha, denota-se que a parte requerida, além de 

não comparecer a audiência de conciliação, conforme termo de audiência 

(id 7318883), não apresentou contestação no prazo legal, quedando-se 

inerte perante as alegações e documentos juntados pela parte requerente. 

Em virtude disso, DECRETO a REVELIA da parte requerida, nos termos do 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95 e do art. 344 do CPC, e passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito: In casu, aduz a parte requerente que é credor 

do reclamando no valor de R$769,69 (setecentos e sessenta e nove reais 

e sessenta e nove centavos), representado pelo boleto bancário do 

Banco Sicredi (id 3613393 - Pág. 1) e pelo Relatório de Movimentos (id 

3613393 - Pág. 2). Afirma que vencido o título, não houvera pagamento 

espontâneo e apesar dele ter exercido os meios legais de cobrança, não 

houve êxito em receber o crédito. A parte requerida não apresentou 

contestação dentro do prazo legal. Ante a revelia e com base no conjunto 

probatório apresentado pela parte requerente, presumem-se verdadeiros 

os fatos alegados em sua petição inicial. Desse modo, comporta 

acolhimento o pedido da requerente. Pelo exposto, decido pela 

procedência da pretensão formulada na inicial, e condeno a parte 

requerida ao pagamento do valor de R$769,69 (setecentos e sessenta e 

nove reais e sessenta e nove centavos), acrescidos de juros de 1% ao 

mês a partir do vencimento (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 
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correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça). Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz 

de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicada no sistema PJE. Com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Às providências. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA 

SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 27 de março de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010604-28.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT0009373A 

(ADVOGADO)

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGELIO ANTONIO BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010604-28.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INADIMPLEMENTO]. REQUERENTE: 

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP REQUERIDO: ROGELIO ANTONIO 

BRANDAO Vistos. Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA de cheque proposta 

por WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP em face de ROGELIO 

ANTONIO BRANDAO, devidamente qualificados na exordial. A reclamante 

afirma ser credora do valor discriminado no cheque de titularidade da 

Reclamada de nº. 218, do Banco Bradesco S.A, emitido de forma 

pré-datada para o dia 19 de dezembro de 2013, que foi devolvido pelo 

banco sacado sem o devido pagamento pelos motivos 11 e 12 que 

atualizado até a data da distribuição da presente perfaz o valor de R$ 

1406,19 (hum mil, quatrocentos e seis reais e dezenove centavos), 

conforme cálculo anexo a exordial (id 3607048 - Pág. 1). É a suma do 

essencial. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte reclamada, apesar de devidamente citada e 

intimada (id 3607093 - Pág. 1), não compareceu à audiência de conciliação 

realizada nestes autos, e nem apresentou justificativa plausível de sua 

ausência. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo de força 

maior ou impedimento escusável para a ausência da reclamada na 

audiência de conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser 

imposto os efeitos da revelia, conforme determina o artigo 20 da Lei 

9.099/95, com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23 da 

Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia da reclamada importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz 

necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa 

possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. Extrai-se da 

exordial que o cheque foi emitido pela reclamada. Com efeito da literalidade 

inerente aos títulos de crédito, possibilita ao titular do crédito exigir todas 

as obrigações decorrentes da assinatura constante do título cambial, o 

que representa, para o obrigado, o dever de satisfazer na exata extensão 

mencionada no título. Os títulos por assim, possuem exigibilidade, sem a 

necessidade de demonstração da origem da relação e de outra parte, pela 

abstração, subprincípio decorrente da autonomia, os cheques se 

desvinculam da relação fundamental que lhe deram origem ao serem 

postos em circulação, logo, são títulos certos e líquidos, incumbindo ao 

requerido o ônus da prova de alguma ilicitude que desqualifique os títulos, 

o que não ocorreu nos autos. Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I do Estatuto Processual Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido 

formulado pelo reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de 

R$ 1406,19 (hum mil, quatrocentos e seis reais e dezenove centavos), 

devidamente atualizados pelo IGP-M/FGV, desde o vencimento e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, ambos até o 

efetivo pagamento. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicada no sistema PJE. Com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Às providências. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA 

SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 27 de março de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010608-65.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA GOUVEIA POLLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010608-65.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESPONSABILIDADE CIVIL]. 

REQUERENTE: ROMARIO JOSE DA SILVA REQUERIDO: PRISCILA 

GOUVEIA POLLIS Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispenso o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/95. 2.PRELIMINARES Não alegadas 

nenhuma preliminar, passo ao mérito do presente processo. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte reclamada, apesar de devidamente citada 

(id 3607242 - Pág. 1), não compareceu à audiência de conciliação 

realizada nestes autos, e nem apresentou justificativa plausível de sua 

ausência. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo de força 

maior ou impedimento escusável para a ausência da reclamada na 

audiência de conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser 

imposto os efeitos da revelia, conforme determina o artigo 20 da Lei 

9.099/95, com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23 da 

Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia da reclamada importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz 

necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa 

possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. Ao mérito, 

trata-se de ação de reparação por danos morais, onde o promovente, em 

síntese, aponta que no dia 22 de novembro de 2015 foi impiedosamente 

difamando e caluniado na rede social Facebook pela promovida. O autor 

alega que com o fim do seu casamento começou a namorar outra pessoa 

com o objetivo de reconstruir novamente sua vida e sua família. Contudo, 

sua ex-exposa, ora promovida, começou a realizar ligações telefônicas e 

a importunar tanto o autor quanto as pessoas que estavam a sua volta. 

Além de realizar ligações e provocar incômodos ao autor e as pessoas 

próximas a ele, o promovente afirma que a promovida passou a fazer 

publicações na rede social Facebook com conteúdo calunioso objetivando 

denegrir a sua imagem perante a terceiros, chegando, inclusive, a marcar 

a empresa em que ele trabalha em uma das publicações com o claro 

intento de prejudicar sua reputação. Com efeito, narrados na inicial fatos 

jurídicos que se constituem, em tese, atos ilícitos (perfeita subsunção dos 

fatos narrados à norma material) e efetuada a prova dessas alegações 

(publicações) fica evidente o ato ilícito pelos conteúdos eminentemente 

denegridores. A parte promovida, ao deixar de comparecer ao processo, 

não fez contraprova ou apresentou elementos suficientes para eximir 

suas responsabilidades, de forma que o acolhimento da pretensão 

deduzida pelo autor se torna inevitável. Ao contrário do que pensa muita 

gente, a internet não é mundo livre de regras jurídicas, onde as pessoas 

possam fazer o que desejem, sem enfrentar as consequências de seus 

atos. A responsabilidade por ato praticado na internet pode surgir em 

qualquer das formas de utilização dela. Pode ocorrer em redes sociais, na 

troca de e-mails e arquivos, na negociação de um contrato, na compra de 
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bens em lojas virtuais (o comércio eletrônico ou e-commerce), em blogs e 

em qualquer outro site ou forma de interação eletrônica, inclusive por meio 

de telefones inteligentes (os smartphones), tablets etc. No caso em tela, o 

ato ilícito cometido pela internet, percebemos que as provas foram 

conseguidas por imagem (pelo comando Print screen ou equivalente), 

onde as ofensas ficam evidentes, pois as publicações foram feitas por 

opção pública, ou seja, sem restrições de visibilidade. Então não havendo 

dúvidas da autoria dos comentários, e do seu evidente conteúdo 

agressivo, a condenação da requerida em danos morais é medida que se 

impõem. Entendo que a conduta requerida causou sim abalo moral à parte 

autora, abalo esse passível de indenização, não caracterizado como mero 

transtorno ou aborrecimento. A jurisprudência acolhe esse entendimento, 

senão vejamos: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPARATÓRIA. 

MENSAGENS DE CUNHO OFENSIVO ESCRITAS NA PÁGINA DE 

RELACIONAMENTO FACEBOOK. AFRONTA À HONRA E IMAGEM DA 

REQUERENTE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004158945, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto José Ludwig, Julgado em 29/01/2013). Passando a fixação do 

valor da indenização, temos que deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Na esteira destes parâmetros, 

verifico que a quantia pleiteada pelo reclamante a título de reparação, é 

demasiadamente alta, posto que o valor da indenização não deve propiciar 

enriquecimento da parte que busca reparação do dano moral. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a gravidade, a 

natureza e a repercussão da ofensa, a situação econômica da ofensora e 

da ofendida, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Com relação ao pedido de banimento da requerida da rede social 

em virtude do mau uso dos serviços, entendo que não deve ser acolhido 

em virtude da importância que a rede social possui na vida das pessoas. 

Por mais que a rede social possua essa capacidade gerar desafetos e 

constrangimentos pelo mau uso, no atual cenário que vivemos, ela deixa 

de ser apenas um meio de comunicação e interação entre as pessoas e 

passa a ser ferramenta de trabalho, fonte de conhecimento e instrumento 

de acesso a bens de consumo. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

procedência em parte dos pedidos contidos na inicial, para: a) condenar a 

parte promovida PRISCILA GOUVEIA POLLIS a pagar ao autor a quantia de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% 

ao mês, contados da citação; b) Determinar que a promovida PRISCILA 

GOUVEIA POLLIS providencie a exclusão das publicações descritas na 

inicial e que se abstenha de realizar novas publicações que envolvam o 

promovente ROMARIO JOSE DA SILVA. Sem custas e honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema PJE. Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Às providências. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. LUIZ 

HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 27 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010623-34.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010623-34.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: CRISTIANE RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida que a autora alega não 

possuir, haja visto que afirma jamais celebrou contrato com a reclamada 

que viesse a justificar as negativações no importe de R$76,46 (setenta e 

seis reais e quarenta e seis centavos) e R$306,94 (trezentos e seis reais 

e noventa e quatro centavos). Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência dos débitos que as negativações, bem como a condenação 

da requerida a reparar por Danos Morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte reclamada, apesar de devidamente citada e 

intimada, não compareceu à audiência de conciliação realizada nestes 

autos, e nem apresentou justificativa plausível de sua ausência. Desta 

forma, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável para a ausência da reclamada na audiência de 

conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, conforme determina o artigo 20 da Lei 9.099/95, com o 

imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23 da Lei nº 9.099/95. 

Ressalte-se que a contumácia do Banco reclamado importa em confissão 

ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. 3. No mérito a pretensão é 

PROCEDENTE. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência da consumidora, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que o nome da parte reclamante foi incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção ao crédito, mesmo sem ao menos possuir relação 

jurídica com a requerida que pudesse vir a justificar a restrição creditícia 

em apreço. Desta feita, evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. A responsabilidade da empresa reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a reclamada negativou indevidamente o nome da parte reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido, nossos Tribunais vêm 

decidindo, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. 

Dano moral. Constatado que os serviços cobrados pela requerida foram 

cancelados pelo consumidor, é indevida a cobrança dos mesmos, 

impondo-se a condenação da ré, por dano moral in re ipsa, em razão da 

cobrança indevida e da negativação em cadastro restritivo de crédito. 

Restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Possibilidade, nos 

termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. Quantum 

indenizatório. Manutenção da importância fixada na origem. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70040965303, 
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Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio 

Roque Menine, Julgado em 26/01/2012) (grifei) Ressalto que o fato da 

inserção dos dados da requerente nos cadastros de proteção ao crédito 

por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é 

um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o 

desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre 

outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in 

re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). III – DISPOSITIVO Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

a inexistência dos débitos mencionados na inicial, imputado pela 

reclamada; 2) condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 

8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta 

data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos a contar da data desta 

sentença; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a 

determinação do item “3” não seja cumprida. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema PJE. Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Em caso de 

pagamento do valor da condenação/transação, com a concordância da 

parte credora, sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde 

já autorizado a sua expedição, observando-se em caso de transferência 

para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes 

para "receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Às providências. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. LUIZ 

HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo. Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 27 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010918-71.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VENA VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ML-EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010918-71.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: VENA VEICULOS LTDA - ME REQUERIDO: ML-EXPRESS 

LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da reclamante nos cadastros de proteção ao crédito e 

no cartório de protestos, por duas dívidas que ela alega não possuir, 

sendo uma no valor de R$752,00 (setecentos e cinquenta e dois reais) e 

outra no valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais). A reclamante 

alega possuir relação jurídica com a reclamada, referente ao transporte de 

mercadorias. Narra que verificou no seu sistema financeiro dois boletos 

emitidos pela reclamada que não condiziam com as notas fiscais, vez que 

os conhecimentos de fretes referente as notas fiscais já haviam sido 

pagos e portanto os boletos eram indevidos. A reclamante afirma que 

entrou em contato com a reclamada solicitando explicações a respeito dos 

boletos emitidos em virtude dos conhecimentos de fretes 580 e 581. Em 

um primeiro momento a reclamada informou que os boletos seriam 

cancelados. Posteriormente a reclamada afirmou que não iria levar o 

assunto adiante e iria pagar o comunicado do cartório. Contudo, a 

reclamada não cumpriu o prometido e protestou as duplicatas referente 

aos conhecimentos de frete nº580 e 581. Em virtude dos protestos a 

reclamante está com o nome incluso no rol de inadimplentes dos órgãos de 

proteção ao crédito de forma indevida, o que está ocasionando 

dificuldades na atividade empresarial, vez que os fornecedores deixaram 

de fornecer produtos para pagamento a prazo. Assim, a reclamante 

requer a declaração de inexistência do débito e a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da 

inscrição indevida. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte reclamada, apesar de devidamente citada (id 

3611271 - Pág. 1), não compareceu à audiência de conciliação realizada 

nestes autos, e nem apresentou justificativa plausível de sua ausência. 

Desta forma, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, conforme determina o artigo 20 da Lei 9.099/95, com o 

imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23 da Lei nº 9.099/95. 

Ressalte-se que a contumácia da reclamada importa em confissão ficta 

dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. 3. No mérito a pretensão é 

PROCEDENTE. Da análise dos autos, as provas trazidas pela parte 

reclamante indicam que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos 

de proteção ao crédito em virtude de débito que não possuía. Cabia a 

reclamada apresentar contestação e documentos comprovando que os 

fatos narrados na inicial não correspondem a realidade. Contudo, a 

reclamada não se fez presente na audiência de conciliação e também não 

apresentou contestação no prazo legal, quedando-se inerte diante das 

afirmações da reclamante. Assim, a reclamada não cumpriu com seu ônus 

processual de provar fatos impeditivos ou extintivos do direito da autora, 

conforme determina o artigo 373, inciso II do CPC. Desta feita, presume-se 

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. A 

responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, na medida em que a reclamada negativou indevidamente o nome 

da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Ressalto que o 

fato da inserção dos dados da requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens mais preciosos, sendo que qualquer ato que o 

desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre 

outros atos necessários a atividade empresarial. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome da reclamante no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 
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moral. Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano 

está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Considerando que os autos são 

carentes de elementos que permitam um exame completo das 

circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se pelos citados 

princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço 

a quantificação do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais). III – 

DISPOSITIVO Pelo exposto, decido pela procedência em parte da 

pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência dos débitos 

mencionados na inicial, imputado pela reclamada; 2) condenar a reclamada 

a pagar a parte reclamante R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados 

da data desta sentença; 3) determino a exclusão do nome da parte 

reclamante dos órgãos de proteção ao crédito e a suspensão do protesto 

das duplicatas discutidas no presente processo. Oficie o órgão restritivo 

para que efetue a BAIXA DEFINITIVA das restrições no nome da parte 

autora referente as duplicatas mercantis objeto do presente processo. 

Oficie o Cartório do 2º Ofício Notarial e Registral de Primavera do Leste – 

MT, para que proceda a suspensão e/ou sustação dos protestos dos 

títulos objeto de discussão nestes autos. Decisão sujeita à homologação 

do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. Publicada no sistema PJE. Com o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Em caso de pagamento do valor da 

condenação/transação, com a concordância da parte credora, sendo 

necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua 

expedição, observando-se em caso de transferência para a conta do(a) 

patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar 

quitação" no instrumento procuratório. Às providências. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. LUIZ HENRIQUE 

MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 27 de 

março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-83.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA SATELES FABIANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010083-83.2016.8.11.0037 Exequente: CONTUDO 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI Executado: ALEXANDRA 

SATELES FABIANI Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. O prazo para ajuizamento de 

ação contra emitente de cheque sem força executiva é de cinco anos, a 

contar do dia seguinte à data de emissão. O entendimento, já pacificado no 

STJ, foi consolidado pela 2ª seção na súmula 503. “Qualquer dívida 

resultante de documento público ou particular, tenha ou não força 

executiva, submete-se à prescrição quinquenal, contando-se do 

respectivo vencimento”, afirmou o colegiado em sua decisão, dessa feita, 

como o processo foi autuado em 22/01/2016, e a emissão das cártulas se 

deram em 07 de junho de 2010 e 07 de julho de 2010, devem ser 

considerados prescritos. Ante o exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição e JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

L e i d y d a i m e  B a r r o s  d e  A l m e i d a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 17 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000567-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA FEITOSA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000567-27.2017.8.11.0037, : Espécie: PETIÇÃO (241)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

MARIA ANTONIA FEITOSA REIS REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO Vistos etc. A parte reclamante requereu a desistência 

desta reclamação, conforme petição ID n. 7753650. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

G u i l h e r m e  A u d a x  C e z a r  F o r t e s  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste-MT, 27.03.2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000569-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA FEITOSA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000569-94.2017.8.11.0037, : Espécie: PETIÇÃO (241)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

MARIA ANTONIA FEITOSA REIS REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS 

- ME Vistos etc. A parte reclamante requereu a desistência desta 

reclamação, conforme petição ID n. 7756198. Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

G u i l h e r m e  A u d a x  C e z a r  F o r t e s  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste-MT, 27.03.2018. Eviner Valério Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARTINS EBERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000885-44.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: RAQUEL MARTINS EBERLE REQUERIDO: 

OI MOVEL S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a 

audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que a parte autora, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Gui lherme Audax Cezar For tes Juiz  Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste-MT, 27.03.2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010928-18.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE FATIMA LOPES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010928-18.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: ELAINE DE FATIMA LOPES NEVES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Processo nº 8010928-18.2016.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome 

foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a 

uma divida que não reconhece. O requerido contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

requerente. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte requerente. A reclamada carreou aos autos cópia de documento 

com a assinatura da parte requerente (ID n. 7980406), documento este 

que ensejou a negativação. Examinando o conjunto probatório, verifica-se 

que a firma aposta nos documentos apresentados guardam grafia 

semelhante com aquela apresentada nos documentos anexos a exordial. 

Assim, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados ao 

conjunto probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do 

confronto existente entre os documentos juntados na contestação e as 

alegações da parte reclamante, infere-se que não ocorreu a indevida 

negativação. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que 

meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito 

indenizatório. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de 

forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte autora agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, julgo improcedente a 

pretensão deduzida na inicial. Na forma da fundamentação supra, 1) 

condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor da causa, bem como nas custas processuais e honorários 

de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), conforme art. 55 da 

Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste-MT, 27.03.2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011190-65.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011190-65.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. 

REQUERENTE: ELIZABETH GOMES COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Pleiteia a parte reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a uma divida que não reconhece. Antes de 

entrar ao mérito, observo que o autor deu valor da causa em R$ 129,05 

(Cento e Vinte e Nove Reais e Cinco Centavos). Contudo, pediu a 

condenação da Reclamada em 40 (quarenta) salários mínimos, ou seja, R$ 

35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais) – valor da época do 

ajuizamento, a título de danos morais, e que fosse declarado inexistente o 

débito com a parte reclamada. Portanto, nos termos do artigo 282, §3º do 

C.P.C., a correção do valor da causa, de ofício, é medida que se impõe, 

retificando o valor da causa para R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e 

duzentos reais), nos termos do artigo 282, VI, do C.P.C. Determino que a 

Secretaria do Juizado adote providências para retificar o valor da causa 

no Sistema PJE. O requerido contesta, informando que o débito ensejador 
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da negativação, é decorrente de contrato firmado com o requerente. 

Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte 

requerente. A reclamada carreou aos autos cópia de documento com a 

assinatura da parte requerente (ID n. 3633910), documento este que 

ensejou a negativação. Examinando o conjunto probatório, verifica-se que 

a firma aposta nos documentos apresentados guardam grafia semelhante 

com aquela apresentada nos documentos anexos a exordial. Assim, ante 

as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados ao conjunto 

probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu a indevida negativação. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do 

Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou 

ação com a intenção de não cumprir com suas obrigações e 

enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte autora agiu, irrefutavelmente, 

de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica e de indenização por danos morais. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil. Pelo exposto, julgo improcedente a pretensão deduzida 

na inicial. Na forma da fundamentação supra, 1) determino, nos termos do 

artigo 282, §3º do C.P.C., a correção do valor da causa, de ofício, 

retificando o valor da causa para 40 salários mínimos, à época da 

proposição da ação, ou seja, R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos 

reais), nos termos do artigo 282, VI, do C.P.C; 2) condeno a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor da 

causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), conforme art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada. À 

Secretaria do Juizado, determino adotar providências para retificar o valor 

da causa no Sistema PJE. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes 

J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste-MT, 27.03.2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012244-66.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PIRES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8012244-66.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. REQUERENTE: LUIS PIRES DUARTE 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento de que solicitou cancelamento de serviços não contratados 

desde Junho/2012. São os seguintes serviços: COMODIDADE PACOTE DE 

SERVIÇOS INTELIGENTES 2, PA 154 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO, ARREC 

TERC PLANO SEGURO CASA ACE, COMODIDADE IDENT CHAMADAS, 

FRANQUIA LDN PACOTE 10 MIN, ANTIVÍRUS+BACKUP+EDUCA. Contudo, 

alega que a requerida permaneceu cobrando pelos serviços até então. 

Juntou inúmeros protocolos nos anos de 2012, 2013 e 2014. A Reclamada 

em contestação argumenta que os fatos relatados pela parte autora na 

exordial não são capazes de gerar o dano moral pleiteado. Aduz ausência 

de responsabilidade civil. Em que pese os argumentos da Reclamada, a 

parte Reclamante acostou aos autos inúmeros protocolos, os quais 

sequer foram refutados pela Ré. Alegou genericamente a necessidade da 

contratação dos serviços, em conjunto com a linha telefônica do autor. No 

caso, trata-se de relação de consumo lato sensu, ficando caracterizado o 

defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito. Cuida-se, portanto, 

de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso independentemente do grau de culpa, sendo suficiente 

a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para 

que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele 

não a produzir, será responsabilizado, como deverá ocorrer no presente 

caso. Logo, não tendo a Reclamada comprovado que o serviço foi 

prestado nos moldes contratado, ônus do qual lhe competia, tornam-se 

verossímeis as alegações da parte Reclamante, nos exatos moldes do 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao pedido de 

indenização por dano material, a parte autora comprovou que pagou nas 

faturas de Julho/2012 à Julho/2016, os serviços não contratados, que 

nesse interstício, totalizaram R$ 1.828,18, devendo portanto, ser restituída 

deste valor, de forma simples. Imperioso também, compelir a Ré a 

suspender a cobrança dos serviços: COMODIDADE PACOTE DE 

SERVIÇOS INTELIGENTES 2, PA 154 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO, ARREC 

TERC PLANO SEGURO CASA ACE, COMODIDADE IDENT CHAMADAS, 

FRANQUIA LDN PACOTE 10 MIN, ANTIVÍRUS+BACKUP+EDUCA, nas 

faturas vindouras. Quanto ao dano moral, tenho que ficou evidenciado o 

vício na prestação dos serviços da Reclamada, por não fornecer um 

serviço adequado, configurando, assim, a prática de ato ilícito, ensejando 

reparação. Ademais, verificou-se os transtornos sofridos pela parte 

autora ao ficar tentando inutilmente solucionar administrativamente os 

problemas apresentados, não tendo a Reclamada por sua vez, sequer o 

cuidado de resolver a questão sem qualquer burocracia ou empecilho, 

preferindo ao revés, desprezar o lamento da Autora continuar a cobrar 

por serviços que não estavam sendo devidamente prestados. Quantifico o 

dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, julgo procedente 

em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) Condenar a reclamada 

a devolver R$ 1.828,18 (Hum mil oitocentos e vinte e oito reais e dezoito 

centavos), referente ao valor cobrado indevidamente nas faturas de 

Julho/2012 à Julho/2016, devendo tal valor ser corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação, 2) Condenar a Reclamada a suspender os 

serviços não contratados: COMODIDADE PACOTE DE SERVIÇOS 

INTELIGENTES 2, PA 154 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO, ARREC TERC PLANO 

SEGURO CASA ACE, COMODIDADE IDENT CHAMADAS, FRANQUIA LDN 

PACOTE 10 MIN, ANTIVÍRUS+BACKUP+EDUCA e, 3) condenar a reclamada 

pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz 

L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste-MT, 27.03.2018. Eviner Valério Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011096-20.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI DOS SANTOS RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011096-20.2016.8.11.0037, : Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: CLAUDINEI DOS SANTOS 

RODRIGUES Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que o exequente fora 

devidamente intimado (ID n. 10573149) para prosseguimento da execução, 

quedando-se inerte. Portanto, o exequente NÃO atendeu ao chamado 

judicial. Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido 

a intimação do credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, 

sob pena de extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se 

inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de mérito. 

Ademais, na hipótese dos autos, o credor não requereu diligência útil, de 

modo a justificar o prosseguimento do feito, mormente porque já realizados 

dois leilões com resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR 

? RI nº 71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 

26/06/2013) Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, III do Novo Código de 

Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito em razão da falta de observância ao chamado judicial. Sem custas 

e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

G u i l h e r m e  A u d a x  C e z a r  F o r t e s  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste-MT, data da assinatura digital. Eviner Valério Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000697-51.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[BANCÁRIOS, LIMINAR]. REQUERENTE: 

IRACEMA JESUS DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Alega a reclamante, ser pessoa idosa, analfabeta, que foi 

surpreendida por descontos em seus proventos, os quais desconhece a 

origem. Buscando maiores informações, tomou conhecimento que foi 

efetuado empréstimo em seu nome e creditado valores em sua conta 

corrente. Requer tutela antecipada para fazer cessar os descontos, bem 

como, a não devolução dos valores recebidos em sua corrente, a título de 

“amostra grátis”. Requer indenização por danos morais. Negada a tutela 

antecipada, requer a reconsideração e deposita em juízo o valor recebido 

em sua conta corrente. A tutela então é concedida para fazer cessar os 

descontos em seus proventos. (ID n. 7790192). A Reclamada nega 

irregularidade na contratação. Aduz que o contrato é legítimo. Junta 

contratado com a digital da autora, assinado a rogo por duas testemunhas. 

(ID n. 6651616). É cediço que a condição de analfabeto não obsta a 

capacidade civil para a prática de determinados atos, sendo certo que a 

pessoa iletrada não é incapaz no sentido legal, e, portanto, não está 

impedida de contratar, mormente quando a norma que rege o contrato 

prevê a forma para que se supra a sua assinatura quando imprescindível 

à formalização do ato ou negócio jurídico. Nessa linha, o Código Civil ao 

tratar da prova, justamente pela capacidade que o analfabeto tem de 

contratar, permite a assinatura a rogo, quanto à hipótese do instrumento 

público: Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é 

documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. (...) § 2o Se algum 

comparecente não puder ou não souber escrever,outra pessoa capaz 

assinará por ele, a seu rogo. Todavia, o próprio Código Civil, dispõe sobre 

a possibilidade da assinatura a rogo em instrumento particular quando se 

tratar de contrato de prestação de serviços, justamente, o caso dos 

autos, porquanto os contratos são referentes à prestação de serviços 

bancários. Nessa linha, o art. 595 do CC dispõe que: “No contrato de 

prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem 

escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas 

testemunhas.” Portanto, ao analfabeto, como a qualquer pessoa 

impossibilitada de assinar um contrato, duas são as opções possíveis: 1ª) 

poderá pedir para que outra pessoa assine por ele por meio de 

procuração para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, 

como dispõe o § 2º do art. 215 do CC/02, independente do tipo do 

contrato; 2ª) na hipótese de contrato de prestação de serviços poderá ser 

utilizado instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas 

testemunhas, consoante dispõe o art. 595 do Código Civil. Nesse sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO 

DESVANTAJOSOFIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – 

AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A 

FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – NULIDADE DECRETADA 

–REPETIÇÃO EM DOBRO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – 

IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – HUMILHAÇÃO E INSEGURAÇA 

PATENTES ANTE A VULNERABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – 

VALORFIXADO EM QUANTIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – 

MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. O 

contrato entabulado por analfabeto exige a observância da formalidade 

prescrita no artigo 595 do Código Civil, ou ainda, representação constituída 

por meio de escritura pública, sob pena de nulidade. (...)” (Ap 73195/2015, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015) Desta feita, na contratação de 

serviços bancários, como é o caso dos autos, a validade do negócio 

jurídico, firmado por pessoa analfabeta, dependente da formalização de 

contrato com assinatura a rogo, e subscrito por duas testemunhas, 

conforme disposto no art. 595 do Código Civil. Nesse caminhar, verifico 

que a parte Reclamada acostou aos autos os contratos celebrados para 

com a parte Apelada (ID n. 6651616), de forma que cumpriu com as 

formalidades legais aplicadas a espécie, razão pela qual os contratos 

entabulados são plenamente válidos. É a jurisprudência: BANCÁRIO. 

JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRÉSTIMO. CONSUMIDOR ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO. 

DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. 

EXISTÊNCIA. Tratando-se de documento referente a circunstâncias já 
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alegadas pela parte em primeiro grau e observando-se o contraditório, os 

Tribunais pátrios vêm admitindo a possibilidade de sua juntada em sede de 

apelação, mormente quando não demonstrada a má-fé da parte ou 

ausente a hipótese da chamada "guarda de trunfos", isto é, o espírito de 

ocultação premeditada e o propósito de surpreender o juízo e a parte 

contrária. A responsabilidade civil das instituições financeiras, por defeito 

ou falha na prestação de serviços, é objetiva e se sujeita ao disposto no 

artigo 14 do CDC. É dever da Instituição Financeira comprovar a efetiva 

contratação do empréstimo quando o mesmo é negado pelo consumidor. O 

contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo na presença de 

duas testemunhas de sua confiança, e mediante apresentação de 

documentos pessoais e comprovantes de renda e residência, é valido. 

Inteligência do art. 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação 

de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do 

numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em 

folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e 

indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0394.13.004087-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/0016, publicação da súmula em 

07/12/2016) (destaquei) Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. No 

caso, negando a empresa reclamada os referidos fatos, não cabe 

inversão do ônus da prova, porque não se pode exigir da ré a produção 

de prova negativa, tendo em vista se afigurar impossível provar-se a não 

ocorrência de um determinado fato. Ademais, cabe à parte reclamante o 

ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Assim, ante a ausência 

de provas em contrário, presume-se verdadeira a versão apresentada 

pela reclamada. A consequência do descumprimento do ônus mencionado 

é a improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes. 

Pelo exposto, julgo improcedentes as pretensões deduzidas na inicial. 

Autorizo, desde logo, a expedição de alvará em favor da parte Reclamante 

para levante do valor por ela depositado, se de seu interesse. Revogo a 

tutela antecipada (ID n. 7790192). Autorizo a expedição de alvará em 

favor da autora para restituição do valor que esta depositou em Juízo. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

C e z a r  F o r t e s  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste-MT, data da assinatura digital. Eviner Valério Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010024-95.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, CONTRATOS 

DE CONSUMO, TELEFONIA]. REQUERENTE: PAULO RICARDO SENA 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Decido. O processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débitos c.c indenização por danos 

morais proposta por PAULO RICARDO SENA OLIVEIRA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. É cediço, no estudo da teoria geral do processo 

civil, que para a formação da lide processual, faz-se necessário o 

preenchimento de determinadas condições, também conhecidas como 

condições da ação. Tais requisitos são necessários desde o momento 

inicial, para que o juízo chegue a um convencimento acerca do mérito, 

consubstanciado em uma sentença. São condições da ação: interesse de 

agir e a legitimidade das partes. O art. 3.º do Código de Processo Civil 

assim enuncia: Art. 3º Para propor ou contestar ação é necessário ter 

interesse e legitimidade. Em análise detida dos autos, vislumbro que o 

autor propôs ação em face de TELEFONICA BRASIL S.A, todavia, a 

empresa que supostamente inseriu a reclamante no serviço de proteção 

ao crédito é TIM CELULAR S/A. Pelo que consta, o erro ocorreu quando do 

cadastramento da ação no PROJUDI. O reclamante ao cadastrar o polo 

passivo cadastrou a empresa TELEFONICA BRASIL S.A., contudo, juntou 

a petição em PDF com o polo passivo correto, qual seja, TIM CELULAR 

S/A. Ocorre que o cadastro errado VINCULA todos os atos processuais, 

visto que estes são emitidos no nome/endereço, constantes do cadastro 

em questão. E assim ocorreu: 1) A citação foi expedida em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. (ID N. 3598364). 2) A ata de audiência de 

conciliação saiu no nome da TELEFONICA BRASIL S.A. (ID N. 3598404). In 

casu, diante dos documentos juntados, resta comprovado que a 

reclamada não realizou a inclusão indevida discutida em juízo, sendo, 

portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, 

tornando ineficaz a peça exordial e, por conseguinte, ensejando a 

extinção do processo sem análise do mérito. Ademais, vejamos o que bem 

preceitua o artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil: “Art. 485. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: (...) VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual; Assim, RECONHEÇO, 

de ofício, a ilegitimidade passiva da Reclamada. Restando prejudicado a 

análise dos outros pedidos. Dessa forma, medida que se impõe é a 

revogação da tutela antecipada (ID n. 3598336). DISPOSITIVO Isto posto, e 

com fulcro no inc. VI do art. 485 do Novo Código de Processo Civil, opino 

pela EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ante o reconhecimento da 

ilegitimidade passiva. REVOGO a tutela deferida (ID n. 3598336). Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste-MT, 28 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO SENA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010024-95.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, CONTRATOS 

DE CONSUMO, TELEFONIA]. REQUERENTE: PAULO RICARDO SENA 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Decido. O processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débitos c.c indenização por danos 

morais proposta por PAULO RICARDO SENA OLIVEIRA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. É cediço, no estudo da teoria geral do processo 

civil, que para a formação da lide processual, faz-se necessário o 

preenchimento de determinadas condições, também conhecidas como 

condições da ação. Tais requisitos são necessários desde o momento 
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inicial, para que o juízo chegue a um convencimento acerca do mérito, 

consubstanciado em uma sentença. São condições da ação: interesse de 

agir e a legitimidade das partes. O art. 3.º do Código de Processo Civil 

assim enuncia: Art. 3º Para propor ou contestar ação é necessário ter 

interesse e legitimidade. Em análise detida dos autos, vislumbro que o 

autor propôs ação em face de TELEFONICA BRASIL S.A, todavia, a 

empresa que supostamente inseriu a reclamante no serviço de proteção 

ao crédito é TIM CELULAR S/A. Pelo que consta, o erro ocorreu quando do 

cadastramento da ação no PROJUDI. O reclamante ao cadastrar o polo 

passivo cadastrou a empresa TELEFONICA BRASIL S.A., contudo, juntou 

a petição em PDF com o polo passivo correto, qual seja, TIM CELULAR 

S/A. Ocorre que o cadastro errado VINCULA todos os atos processuais, 

visto que estes são emitidos no nome/endereço, constantes do cadastro 

em questão. E assim ocorreu: 1) A citação foi expedida em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. (ID N. 3598364). 2) A ata de audiência de 

conciliação saiu no nome da TELEFONICA BRASIL S.A. (ID N. 3598404). In 

casu, diante dos documentos juntados, resta comprovado que a 

reclamada não realizou a inclusão indevida discutida em juízo, sendo, 

portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, 

tornando ineficaz a peça exordial e, por conseguinte, ensejando a 

extinção do processo sem análise do mérito. Ademais, vejamos o que bem 

preceitua o artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil: “Art. 485. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: (...) VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual; Assim, RECONHEÇO, 

de ofício, a ilegitimidade passiva da Reclamada. Restando prejudicado a 

análise dos outros pedidos. Dessa forma, medida que se impõe é a 

revogação da tutela antecipada (ID n. 3598336). DISPOSITIVO Isto posto, e 

com fulcro no inc. VI do art. 485 do Novo Código de Processo Civil, opino 

pela EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ante o reconhecimento da 

ilegitimidade passiva. REVOGO a tutela deferida (ID n. 3598336). Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste-MT, 28 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011364-45.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RENEL DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

PARA AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MG0110851A (ADVOGADO)

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES OAB - SP0208972A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011364-45.2014.8.11.0037 Reclamante: EMERSON RENEL DE FREITAS 

Reclamada: PARA AUTOMOVEIS LTDA e TOYOTA DO BRASIL LTDA 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Sustenta a parte reclamante que possui um automóvel da marca 

Toyota ano 2011/2012, chassi número 9BRBDA8E5C2534049, desde 

janeiro de 2013, o qual foi comprado na concessionária da Toyota em 

Londrina/PR, com 40 mil km rodados, que no dia 19 de setembro de 2014 o 

veículo apresentou problema mecânico, que o deslocou por guincho à 

Sinop/MT na concessionária da reclamada RODOBENS, que alegou que o 

barulho que o veículo apresentava era advindo de um filtro e uma válvula 

que estavam com problemas, que seria sanado, que houve troca de peças 

conforme notas fiscais, que mesmo assim o veículo apresentou 

novamente o mesmo problema na estrada, que o carro foi levado à Cuiabá 

– MT, que verificou o problema real do veículo era advindo do câmbio. Se 

defende a reclamada RODOBENS suscitando preliminar de carência de 

ação e no mérito que agiu a todo tempo no intuito de proceder com a 

perfeita reparação do veículo da parte autora, no entanto, não pode 

concluir o reparo por ela reclamado a priori, em razão de sua escolha de 

não fazê-lo. Se defende a reclamada TOYOTA DO BRASIL LTDA 

necessidade de perícia, falta de manutenção adequada, que o veículo 

ficou mais de 80 mil km sem passar por qualquer revisão, a reclamação se 

deu expressamente de ruído na correia e não na transmissão Das 

Preliminares Arguidas. Em que pese à arguição de carência da ação, 

razão não lhe assiste. Com efeito, há legitimidades das partes por serem 

titulares da relação jurídica de direito material. Há, por outro lado, interesse 

de agir, porquanto o reclamante não obteria a apreciação do seu pedido 

sem a referida demanda. E, outrossim, há adequação por se tratar de 

procedimento correto para o questionamento de sua pretensão de direito 

material. Por fim, o pedido é possível por não ofender a moral nem os bons 

costumes. Dessa forma, rejeito a preliminar. Rejeito a preliminar haja vista 

a inexistência de complexidade para a resolução do problema, motivo pelo 

qual revela-se a competência do Juizado Especial, além disso, os autos 

contêm evidências materiais que serão tratadas na fundamentação do 

mérito, que dispensam a obtenção de outras provas. Decido. Vem o 

demandante à justiça alegar troca de peça desnecessária e prestação de 

serviço de manutenção mecânica inadequada em seu carro, uma vez que 

por problemas técnicos levou o veículo a sede da reclamada RODOBENS 

que realizou reparo da válvula borboleta, quando na verdade o problema 

técnico era inerente a transmissão. A reclamada RODOBENS informou que 

foi identificado o problema técnico e substituída a peça válvula borboleta 

posto que era necessária a troca, inclusive para realizar o teste de 

rodagem do automóvel e verificar o problema na transmissão, juntando 

nos autos registro de contato com o reclamante na data de 19 de 

setembro de 2014 e orçamento do reparo/troca do conjunto de 

transmissão no valor de R$ 18.180,00 que, todavia, o requerente decidiu 

por não realizar a manutenção, retirando o carro no mesmo dia do 

orçamento (19/08/2014) às 17:57h conforme comprovante de entrega 

assinado pelo autor. Diante da argumentação supra corroborado pelos 

documentos juntados, se pode concluir que a reclamada RODOBENS 

alertou o reclamante a respeito da necessidade da retificação do conjunto 

de transmissão, que preferiu não proceder com o reparo, destarte, não 

pode o autor culpar terceiros por sua própria negligência. Por sua vez, a 

reclamada TOYOTA chamou atenção para o registro de manutenção do 

veículo objeto desta demanda, onde o último apontamento de manutenção 

ocorreu em 16/07/2013 quando o carro estava com 83.276 km rodados, de 

outra banda o registro de entrada o automóvel na oficina da reclamada 

RODOBENS em 18/09/2014 constava a quilometragem de 161.672 mil km 

rodados, desta feita, teria o reclamante deixado de realizar inúmeras 

manutenções periódicas, portanto, podemos verificar que em 15 meses o 

reclamante não realizou mais nenhuma manutenção no veículo. A 

reclamada RODOBENS demonstrou que prestou um serviço escorreito, 

alertando o reclamante sobre a necessidade da manutenção da 

transmissão, que decidiu por não realiza-la. Corroborando com o 

argumento da primeira reclamada a corré TOYATA salientou que o autor 

não cumpriu com sua obrigação de realizar manutenções periódicas no 

automóvel, procedimento obrigatório para o bem-estar do veículo. É 

forçoso reconhecer que os proprietários de veículos automotores devem 

adotar as cautelas necessárias afim de manter um bom funcionamento. 

Cuidar do seu carro é extremamente importante para chegar sempre ao 

seu destino com completa segurança, o que o reclamante não fez, vez 

que não demonstrou nos autos a manutenção periódica por um lapso de 

tempos considerável, seja na concessionária, seja em outra oficina 

mecânica. Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados 

quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso 

I, do NCPC. “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar 

do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. 

Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida 

paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, 

ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos 

Tribunais, 2009, p. 160 )”. A propósito, a compra e venda de veículos 

usados implica a compra no estado em que se encontra, com o exame 

antes da compra, por si ou com ajuda de técnico, mas sem garantia do 

vendedor sobre as peças que importam desgastes naturais. Pelo exposto, 
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afasto as preliminares vindicadas e julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 20 de 

março de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 20 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011901-70.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. K. SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011901-70.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: J. K. SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME REQUERIDO: 

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC/2015. Preliminar Da Falta de Interesse de Agir O 

exercício do direito de ação deve estar fundado no interesse de agir, de 

modo que seja obtido um provimento jurisdicional necessário e útil com a 

demanda, do ponto de vista processual. O direito de agir decorre da 

necessidade da intervenção estatal, sempre que haja resistência à 

pretensão da parte requerente. O interesse de agir, requisito instrumental 

da ação, de acordo com os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, 

verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí 

resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da 

intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria Geral do Direito Processual 

Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56). Assim, localiza-se o interesse 

processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade 

do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. 

Por outro lado, o interesse processual, como as demais condições da 

ação, deve ser visto sob o ângulo estritamente processual e consiste em 

poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente 

de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso de 

pedido indenizatório, alegando a parte requerente que a parte requerida 

praticou ato ilícito, que lhe causou prejuízos de ordem material e moral, 

caracterizado está o interesse processual, pois a parte que se sente 

lesada tem a necessidade de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida. 

Afasto, pois, a preliminar. Mérito Trata-se de Ação de Responsabilidade 

Civil por falha na prestação do serviço cumulada com restituição de 

valores e indenização por danos morais, ajuizada por J. K. SERVICOS E 

TRANSPORTES LTDA - ME em face da reclamada BRASILVEICULOS 

COMPANHIA DE SEGUROS. A parte reclamante alega que aderiu a 

contrato de seguro oferecido pela reclamada com o objetivo de 

salvaguardar seu patrimônio. A autora alega que dentre as várias 

garantias do seguro descritas na apólice estavam Assistência Automais 

Caminhão e Extensão de reboque Automais Caminhão 300Km. No 

dia13/04/2016, a reclamante alega que necessitou da cobertura do 

seguro, pois seu veículo veio a ter falha mecânica na estrada. Contudo, 

quando a reclamada foi acionada informou que o seguro estava cancelado 

desde o dia 23/12/2015 por falta de pagamento. A parte autora afirma que 

as parcelas do seguro estavam em dia e que restava apenas a última 

parcela do prêmio a ser adimplida. Assim, a reclamada não poderia ter 

negado atendimento a reclamante. Em virtude da falha na prestação do 

serviço a reclamante requer a devolução dos valores pagos a reclamada 

a título de prêmio do seguro, bem como a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por dano morais. A requerida contestou a 

presente ação afirmando que as partes realmente firmaram contrato de 

seguro através da apólice nº 3897430591231, com vigência de 

11.11.2015 a 11.11.2016, pelo qual a reclamante pagaria o prêmio no valor 

de R$5.871,90 (cinco mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa 

centavos), o qual foi dividido em 6 (seis) parcelas no valor de R$978,65 

(novecentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). Porém, a 

parte reclamante não realizou o pagamento de nenhuma das parcelas, 

razão pela qual a reclamada alega ter emitido endosso de cancelamento 

no dia 24.12.2015. A reclamada também ressaltou que no próprio carnê de 

pagamento existia a advertência de que o não pagamento da primeira 

parcela implicaria no cancelamento da apólice, desde o início da vigência. 

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do 

ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à 

parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. 

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, 

prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão; neste caso, não há 

nos autos prova alguma de que o reclamante realizou o devido pagamento 

do prêmio para ter direito a cobertura dos riscos garantidos pela 

reclamada. A petição inicial, quanto aos fatos, é extremamente genérica, o 

reclamante afirma que sempre esteve em dia com o pagamento das 

parcelas do seguro e que no momento do sinistro restava apenas uma 

única parcela a ser adimplida. No entanto, em que pese as alegações da 

parte reclamante, não foi juntado ao processo um comprovante sequer 

demonstrando o pagamento das parcelas do prêmio. Afirmado pela parte 

reclamada na contestação que nenhum pagamento foi feito pela 

reclamante, esta quedou-se inerte diante das alegações da reclamada e 

nem mesmo apresentou impugnação. Por mais que a presente demanda 

verse sobre relação de consumo, cabia a parte reclamante trazer aos 

autos provas mínimas constitutivas do seu direito, conforme determina o 

artigo 373, inciso I, do CPC. No mesmo sentido assevera o julgado abaixo: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS - CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

INTERNET - PEDIDO DE CANCELAMENTO NEGADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - CARÊNCIA DE PROVAS DO 

PEDIDO DE CANCELAMENTO - PROTOCOLOS DUVIDOSOS - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO ? DESPROVIDO. A inicial deve ser 

acompanhada de provas indiciárias mínimas a fim de comprovar a ilicitude 

provocada pela demandada, sendo assim, a ausência dos fatos 

constitutivos do direito, leva a improcedência dos pedidos iniciais, 

consoante o art. 333, inciso I do CPC. Recurso conhecido e desprovido. 

(TJMT; Turma Recursal; RI n.º 0012512-41.2014.811.0002; Relator Dr. Juiz 

Alex Nunes De Figueiredo; julgado em 04/09/2015). (grifo nosso). Havendo 

ausência de indícios de que a parte reclamante realizou o adimplemento 

dos valores referentes ao prêmio do seguro, reputa-se como verdadeira a 

versão posta na contestação e a negativa de cobertura das garantias 

contratuais configuram exercício regular do direito. Dessa forma não há 

que se falar em devolução de valores e nem em configuração de danos 

morais. Não restou comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses 

descritas no artigo 142, do CPC. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da 

Silva Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 28 de março de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-62.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO LOPES PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010162-62.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: CARLITO LOPES PIMENTA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA 

S/A A presente sentença obedecerá aos limites traçados nos Artigos 2º e 

38º da Lei 9.099/95 c/c Artigo 1.046, §§ 2º e 4º, do NCPC c/c Enunciados 

nº. 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, dispensa-se o relatório. Trata-se a 

presente de demanda de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

cumulada com Reparação de Danos Morais, na qual a parte requerente 

alega que seu nome foi incluso no cadastro de inadimplentes dos órgãos 

de proteção ao crédito pela requerida de forma indevida. É a suma do 

essencial. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a requerida 

OMNI FINANCEIRA S/A, não foi devidamente citada para comparecer ao 

processo, conforme carta de citação (id 3600868). Intimada a parte 

reclamante para se manifestar nos autos, verifica-se que esta deixou de 

promover o andamento do feito, não apresentando novo endereço da 

requerida para que fosse realizada nova tentativa de citação. Assim, o 

processo encontra-se paralisado, desde o dia 19 de Setembro de 2017, 

sem providência da parte interessada. Com efeito, prescreve o artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil que: “Art. 485. Extingue-se o 

processo, sem resolução de mérito: (...) III - quando, por não promover os 

atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias; (...)” Posto isso, com fulcro nos artigos 485, III, do CPC, 

OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução de mérito, ante o 

abandono processual pela parte autora. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto os autos ao 

MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 28 de março de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004082-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VIANA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA SIMONE BRESSAN OAB - MT20437/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON JUNIOR OLIVEIRA DE MORAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1004082-70.2017.8.11.0037 Reclamante: MARCIO VIANA FERREIRA 

Reclamada: ANDERSON JUNIOR OLIVEIRA DE MORAIS SENTENÇA Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Alega o reclamante que por culpa dos reclamados sofreu danos materiais 

e morais em decorrência de acidente de transito envolvendo o requerido. 

A reclamada sustenta que o acidente somente aconteceu por imprudência 

do reclamante que tentou realizar uma ultrapassagem pelo lado direito de 

uma via de difícil locomoção naquele momento. O reclamado foi quem teve 

prejuízos em seu veículo, apesar do reclamante, infelizmente ter sofrido 

escoriações, o mesmo sofreu as mesmas, simplesmente por sua própria e 

exclusiva culpa. É o breve relato. Decido. Quanto aos danos 

experimentados pela parte reclamante em decorrência de suposta atitude 

irregular da parte reclamada, entendo pela improcedência do pleito, posto 

que a parte autora não acostou aos autos provas dos fatos ventilados na 

exordial, não verifico fotos do acidente ou dos veículos danificados no 

local do sinistro, ou sequer restou provado a presença da parte requerida 

no local da colisão, motivo pelo qual não se comprovou nenhuma ilicitude 

no presente caso, ademais. O mesmo se aplica a parte reclamada que 

requereu em pedido contraposto o ressarcimento dos danos materiais 

experimentados, porém, não comprovou indubitavelmente a participação e 

culpa do autor nos danos sofridos. A parte lesada deve demonstrar o 

prejuízo sofrido bem como seu causador. O nexo de causalidade não se 

presume. Logo, se o dano material que pretende deve ser evidenciado e 

se a parte quer ser ressarcida, deve ao menos demonstrar a relação 

entre o prejuízo e comportamento da parte ré. Incumbe ao reclamante 

provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do 

seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, neste sentido: “A 

regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de 

dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve 

ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o 

fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o 

contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 

2009, p. 160)”. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Pelo exposto, julgo improcedente a presente 

ação com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil bem como o pedido contraposto. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 23 de março de 2018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste, 23 de março de 2018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010845-02.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDILSON DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDI SHOP SA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010845-02.2016.8.11.0037 Requerente: JOSE EDILSON DA 

SILVA COSTA Requerida: CREDI SHOP S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CFREDITO Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por 

danos morais, proposta por Jose Edilson da Silva Costa em face de Credi 

Shop S/A Administradora de Cartões de Crédito, diante de cobrança 

indevida ante a ausência de relação contratual junto a reclamada. 

PRELIMINIAR Da Incompetência dos Juizados Especiais No que tange à 

preliminar de incompetência em razão da matéria pela necessidade de 

realização de perícia técnica, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório 

trazido aos autos é suficiente para o julgamento da lide. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo ao exame de MÉRITO. Fundamento. Decido. 

A parte reclamante propôs a presente ação, pugnando pela declaração de 

inexistência de débito, visto não ter relação contratual junto a reclamada. 

No mérito, a reclamada afirmou que a cobrança é devida, bem como 

apresentou contrato devidamente assinado pela requerente, restando 

claro a relação jurídica entre as partes. Pois bem. Compulsando o 

procedimento, vê-se que a parte autora impugnou o contrato anexo junto à 

contestação, porém não comprovou o pagamento do débito discutido nos 

autos e nem apresentou motivos satisfatórios e suficientes porque não o 

fez. Assim, uma vez demonstrada a contratação, legítimo o direito de o 

credor levar o nome do devedor ao registro do cadastro de maus 

pagadores. Diante do exposto, ausente comprovação de qualquer ato 

ilícito por parte da reclamada. Assim, não há que se falar em dano moral. 

DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a parte reclamante faltou 

com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de 

má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa 

prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre 
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o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Pelo exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ademais, CONDENO a 

parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor 

corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos 

autos, bem como ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DECLARO A 

CONEXÃO entre os autos 8010845-02.2016.811.0037 e 

8010846-84.2016.811.0037, VISTO QUE SE REFEREM A FATOS 

SIMILARES, HAVENDO ENTRE ELES UM LIAME E AFINIDADE QUE 

JUSTIFICA A TRAMITAÇÃO PARIPASSO E POSSÍVEL JULGAMENTO 

SIMULTÂNEO, FACE AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E 

ECONOMICIDADE. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Decisão sujeita à homologação 

do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do 

Leste/MT 23 de março de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 23 

de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010277-83.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO TEOFILO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO OAB - MT0018597A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010277-83.2016.8.11.0037 Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação declaratória da inexistência de débitos, com 

pedido de indenização por danos morais, proposta por Adão Teofilo dos 

Santos em face de Suzuki Motos Administradora de Consorcio LTDA, 

diante de suposto lançamento indevido de seu nome nos cadastros 

restritivos de crédito. Fundamento e decido. A parte reclamante alega que 

teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito de forma 

indevida, posto ter cumprido com sua obrigação e pagar os boletos 

correspondente a relação contratual as partes, inclusive anexa 

comprovante dos pagamentos em discussão. Ocorre que, embora tenha 

negado a culpa, o reclamado não comprovou o alegado, uma vez que os 

valores sustentados em contestação encontram-se devidamente pagos. 

Assim, tenho que o demandado utilizou-se inadvertida e sem cautela dos 

dados da parte autora, de tal sorte que indiscutível o seu erro inscrever o 

nome da reclamante em cadastro negativador com fundamento em falta de 

pagamento. A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como 

pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso restou patente a 

desídia da requerida. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação 

do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais, sem que isso 

importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte autora o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária medida pelo 

INPC, ambos a partir da data desta sentença, e para declarar inexistente o 

débito sub judice, extinguindo o processo com resolução de mérito. 

Ratifico e torno definitiva a medida liminarmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Primavera do Leste, 22 de março de 2018. Lyzia Sparano 

Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 22 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010674-79.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0014588A 

(ADVOGADO)

FELIPE GARCIA NOGUEIRA OAB - MT0017244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010674-79.2015.8.11.0037 Reclamante: JOSE ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA Reclamada: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Alega o reclamante que contraiu financiamento junto a reclamada, 

que vendeu o objeto do contrato, requerendo a substituição da garantia 

por outro automóvel, que quitou a parcela 35 em 18/12/2014, além da taxa 

de substituição, todavia, desistiu do novo financiamento e substituição da 

garantia em 22/12/2014, quitando integralmente o financiamento e inclusive 

novamente a parcela 35, que não houve estorno dos valores pagos 

indevidamente. A reclamada sustenta que a restituição se deu meses 

antes do ajuizamento da demanda, em 14/01/2015, sendo que o 

requerente tem plena consciência disso, ou seja, o autor pleiteia em juízo a 

restituição de valor que já lhe foi pago, tamanha é a malícia do 

demandante, que para tentar ludibriar este juízo, junta aos autos extrato de 

conta diversa, que possui em instituição financeira diversa, de modo que, 

por óbvio, não iria constar referido crédito, requer a improcedência e 

condenação da parte requerente em litigância de má-fé. Em impugnação 

foi aduzido que em nenhum momento o autor buscou alterar a realidade 

dos fatos, a conta-bancária em que esperava o depósito era a do Banco 

do Brasil, e não do próprio Bradesco, que o depósito não fora feito em sua 

totalidade, eis que faltava, ainda, o pagamento do valor de R$ 350,00 

relativo à taxa de substituição de garantia, já que o procedimento não se 

consolidou. Requer a procedência parcial da demanda, agora para garantir 

o pagamento do valor de R$ 350,00 relativa à taxa de substituição de 

garantia, além da condenação do réu nos danos morais, É o breve relato. 
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Decido. Quanto aos danos experimentados pela parte reclamante em 

decorrência de suposta falha na prestação de serviço da reclamada que 

deixou de fazer o estorno, entendo pela improcedência do pleito, posto 

que a parte autora antes de ajuizar a presente ação não foi diligente o 

bastante para verificar em suas contas pessoais se de fato houve o 

estorno, como de fato ocorreu, conforme demonstrado pela instituição 

bancária acionada. Contudo, é possível reconhecer que o estorno não 

ocorreu em sua totalidade, restando ainda o saldo de R$ 350,00 a serem 

devolvidos ao autor, contudo, a cobrança desta monta não enseja danos 

morais, vez que o próprio autor confessou que deu aso a sua cobrança e 

posteriormente desistiu do procedimento ensejador da taxa. Destarte, não 

vislumbro motivo causador de danos morais, mas tão somente materiais. 

Quanto ao pedido de litigância de má-fé, não verifico sua ocorrência, 

posto que a parte autora não objetivou o enriquecimento ilícito, apenas foi 

desatenciosa. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente 

ação com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil para fim de determinar o levantamento de 

alvará no valor de R$ 350,00 em nome da parte autora e o remanescente à 

parte reclamada. Julgo improcedente os pedidos de danos morais e 

litigância de má-fé pelos motivos retro. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste, 23 de março de 

2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste, 23 de março de 

2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011117-93.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANE APARECIDA MEDEIROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO OAB - MT0018597A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011117-93.2016.8.11.0037 Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de 

indenização por danos materiais e morais, proposta por JANE APARECIDA 

MEDEIROS DE OLIVEIRA em face Oi S/A, diante de suposta cobrança 

indevida. Fundamento e decido. Consigno cuidar-se de relação de 

consumo. As condições maiores para a produção probatória, neste caso, 

estão com a reclamada; portanto, patente a hipossuficiência da parte 

reclamante e, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do 

CPC. Aduz a reclamante que vem recebendo diversas cobranças 

indevidas realizadas pela reclamada, por serviço não utilizado. Isto porque 

alega o reclamante que vem recebendo cobranças de serviços e pacotes 

que não contratou junto a operadora e que mesmo após a solicitação de 

cancelamento a reclamada continuou efetuando as cobranças. Contudo, 

mesmo após o pagamento da fatura a reclamada não realizou o 

cancelamento dos pacotes e continua efetuando cobranças indevidas. 

Incontroverso nos autos que a cobrança ter sido efetuada, uma vez que a 

reclamada alega que as faturas encaminhadas são devidas e estão 

inadimplentes gerando o dever de cobrança. Pois bem. Compulsando os 

autos, vê-se que a reclamada não comprovou a contratação do serviço 

alegado, bem como não realizou o cancelamento na data solicitada e 

permaneceu realizando cobranças indevidas. A responsabilidade do 

reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a 

culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Ademais, as ameaças de negativação do nome da reclamante, 

bem como a frustração e angústia decorrentes desse fato, são 

suficientes para a presunção do dano moral. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de 

caráter pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar 

a parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, extinguindo o 

processo com resolução de mérito. RECONHEÇO e DECLARO a 

inexistência e inexigibilidade do débito em discussão com a devida 

restituição dos valores pagos, contudo de forma simples, corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, extinguindo o 

processo com resolução de mérito. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Primavera do Leste, 23 de março de 2018. 

Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 23 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011216-34.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMO RODRIGUES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL M. PEREIRA (EXECUTADO)

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

WANDERSON RICARDO FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011216-34.2014.8.11.0037 Reclamante: DJALMO RODRIGUES LIMA 

Reclamada: MANOEL M. PEREIRA e MORRO DA MESA CONCESSIONARIA 
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S/A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 

da lei 9099/95. Compulsando os autos, verifico que havendo 

comportamento processual que revela satisfação das partes, faz-se 

necessário findar o processo. Diante do exposto, julgo extinto o 

cumprimento da sentença, pelo pagamento. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 23 de março de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 23 de março 

de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010671-27.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKEL JEFERSON UHDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010671-27.2015.8.11.0037 Requerente: BRESSAN & CIA 

LTDA - ME Requerido: MAIKEL JEFERSON UHDE SENTENÇA Dispensando 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O julgamento 

antecipado da lide se impõe, na forma do art. 355, inc. I, do NCPC, na 

medida em que as provas entranhadas no processo são suficientes para 

o deslinde da causa, não se vislumbrando na fase atual a necessidade da 

produção de outras provas. Sem preliminares, passo à análise do mérito 

da presente demanda. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por 

BRESSAN & CIA LTDA - ME em desfavor de MAIKEL JEFERSON UHDE 

objetivando a condenação da reclamada pelos alegados danos materiais 

experimentados em razão do não pagamento de compras realizas pelo 

Reclamado no total de R$ 6.458,26 (seis mil quatrocentos e cinqüenta e 

oito reais e vinte e seis centavos). O pleito da autora se baseia nos 

alegados danos materiais arcando o Requerente, até a presente data, com 

os prejuízos decorrentes da mora do Requerido e do ato ilícito praticado. 

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamado, apesar de 

devidamente citado e intimado (ID 3556680), deixou de comparecer a 

audiência de conciliação, bem como de apresentar defesa em tempo hábil, 

transcorrendo in albis o prazo legal de 05 (cinco) dias. Sendo assim, deve 

ser aplicado o disposto no art.20 da Lei n.º 9.099/95, e, em consequência, 

declaro o reclamado REVEL. Todavia, a presunção de veracidade dos 

fatos, decorrente da revelia, implica, no presente caso, ao consequente 

acolhimento do pedido exordial, pois a revelia da parte reclamada acarreta 

a aceitação como verdadeira da matéria fático-jurídica encartada na peça 

de ingresso. Por conseguinte, a parte requerente desincumbiu-lhe quanto 

ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do 

Código de Processo Civil/2015. Dessa feita, após analisar detidamente os 

autos, e os documentos a ele trazidos, entendo que o pedido é 

procedente. Pelo exposto, OPNO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial, para CONDENAR a parte Promovida ao 

pagamento no valor de R$ 6.458,26 (seis mil quatrocentos e cinqüenta e 

oito reais e vinte e seis centavos), corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros da mora 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e 

Súmula 54 do STJ). Com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do 

art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que 

não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito em Substituição Legal, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Leidydaime 

Barros de Almeida Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste, 24 de março de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012453-69.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FAVA & BORTOLIN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO OLIVEIRA DA MATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8012453-69.2015.8.11.0037 Requerente: FAVA & BORTOLIN 

LTDA - EPP Requerido: SANDRO OLIVEIRA DA MATA SENTENÇA 

Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O 

julgamento antecipado da lide se impõe, na forma do art. 355, inc. I, do 

NCPC, na medida em que as provas entranhadas no processo são 

suficientes para o deslinde da causa, não se vislumbrando na fase atual a 

necessidade da produção de outras provas. Sem preliminares, passo à 

análise do mérito da presente demanda. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por FAVA & BORTOLIN LTDA - EPP em desfavor de SANDRO 

OLIVEIRA DA MATA objetivando a condenação da reclamada pelos 

alegados danos materiais experimentados em razão do não pagamento de 

cheque emitido pelo Reclamado no valor de R$ 152,00 (cento e cinqüenta 

e dois reais). O pleito da autora se baseia nos alegados danos materiais 

arcando o Requerente, até a presente data, com os prejuízos decorrentes 

da mora do Requerido e do ato ilícito praticado. Compulsando os autos, 

verifica-se que o reclamado, apesar de devidamente citado e intimado (ID 

3594935), deixou de comparecer a audiência de conciliação, bem como de 

apresentar defesa em tempo hábil, transcorrendo in albis o prazo legal de 

05 (cinco) dias. Sendo assim, deve ser aplicado o disposto no art.20 da 

Lei n.º 9.099/95, e, em consequência, declaro o reclamado REVEL. 

Todavia, a presunção de veracidade dos fatos, decorrente da revelia, 

implica, no presente caso, ao consequente acolhimento do pedido exordial, 

pois a revelia da parte reclamada acarreta a aceitação como verdadeira 

da matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso. Por conseguinte, 

a parte requerente desincumbiu-lhe quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. 

Dessa feita, após analisar detidamente os autos, e os documentos a ele 

trazidos, entendo que o pedido é procedente. Pelo exposto, OPNO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, para CONDENAR 

a parte Promovida ao pagamento no valor de R$ 152,00 (cento e cinqüenta 

e dois reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo 

prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Com 

arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada 

litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito em 

Substituição Legal, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste, 24 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002378-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICENCIA AMARO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDIONIR ALVES DIAS OAB - MT0013448A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E P A DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

SIGA CRED ADMINISTRADORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002378-22.2017.8.11.0037 Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação declaratória da inexistência de débitos, com 

pedido de indenização por danos morais, proposta por VICENCIA AMARO 
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CARDOSO em face de E P A DA SILVA & CIA LTDA - ME, diante de 

suposto lançamento indevido de seu nome nos cadastros restritivos de 

crédito. Fundamento e decido. Compulsando os autos, vê-se que as 

reclamadas, apesar de devidamente citadas e intimadas, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação e nem apresentou justificativa 

plausível. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo de força 

maior ou impedimento escusável, e, em se tratando de direito disponível, 

deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da 

causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a 

contumácia das partes reclamadas importa em confissão ficta dos fatos 

aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a procedência do 

pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos 

existente nos autos. A parte reclamante alega que teve seu nome 

negativado nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, visto 

desconhecer o débito ensejador da negativação, fato que, diante da 

revelia da demandada, presume-se verdadeiro. Assim, tenho que a 

demandada utilizou-se inadvertida e sem cautela dos dados da parte 

autora, sem confirmar a veracidade das informações que lhe foram 

repassadas, de tal sorte que indiscutível o seu erro ao providenciar a 

contratação em nome da parte reclamante e, em seguida, inscrever seu 

nome em cadastro negativador com fundamento em falta de pagamento. A 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo 

art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar 

de ser observada, uma vez que no presente caso restou patente a desídia 

da requerida. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que 

assim dispõe: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Diante do breve exposto, decreto a revelia da ré e, com 

arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar inexistente o 

débito sub judice e CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a pagar a 

parte autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos 

morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária medida pelo INPC, a incidir ambos partir desta decisão, 

extinguindo o processo com resolução de mérito. Mantenho a liminar 

deferida, por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Primavera do Leste, 24 de março de 2018. Lyzia Sparano Menna Barreto 

Ferreira Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 24 

de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000943-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILAINE DA CRUZ BULGARELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000943-13.2017.8.11.0037 Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação declaratória da inexistência de débitos, com 

pedido de indenização por danos morais, proposta por ROZILAINE DA 

CRUZ BULGARELLI em face de SANTOS & CIA LTDA - ME, diante de 

suposto lançamento indevido de seu nome nos cadastros restritivos de 

crédito. Fundamento e decido. Compulsando os autos, vê-se que as 

reclamadas, apesar de devidamente citadas e intimadas, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação e nem apresentou justificativa 

plausível. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo de força 

maior ou impedimento escusável, e, em se tratando de direito disponível, 

deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da 

causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a 

contumácia das partes reclamadas importa em confissão ficta dos fatos 

aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a procedência do 

pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos 

existente nos autos. Ademais a justificativa apresentada pela reclamada 

encontra-se intempestiva, situação pela qual não merece ser acolhida. 

Apesar disso, sua contestação é válida, pois tempestiva, sendo certo que 

o revel pode ingressar nos autos a qualquer momento e nela praticar os 

atos que se mostrarem tempestivos. A parte reclamante alega que teve 

seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito de forma 

indevida, visto já ter realizado o pagamento do débito ensejador da 

negativação, fato que, diante da revelia da demandada, presume-se 

verdadeiro. Assim, tenho que a demandada utilizou-se inadvertida e sem 

cautela dos dados da parte autora, sem confirmar a veracidade das 

informações que lhe foram repassadas, de tal sorte que indiscutível o seu 

erro ao providenciar a contratação em nome da parte reclamante e, em 

seguida, inscrever seu nome em cadastro negativador com fundamento 

em falta de pagamento. A alegada culpa exclusiva de terceiro (banco)não 

tem pertinência, visto que a responsabilidade da reclamada, por ser a 

credora, e quem deu a ordem de protesto, é objetiva, e a responsabilidade 

sua com o banco é solidária. No caso, infelizmente para a reclamada, a 

reclamante optou por acionar somente o credor, ora reclamada, deixando 

de fora a instituição bancária, exercendo, neste sentido, uma opção legal. 

Eventual ressarcimento contra o suposto verdadeiro culpado deve ser 

buscado pela reclamada por intermédio de ação própria, se lhe aprouver. 

O título foi pago antecipadamente e a reclamante tevesofreu dano moral 

por ter seu nome exposto indevidamente em órgãos de proteção ao 

crédito, o que dá ensejo à reparação. A reparação do dano é garantida 

tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, 

do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso restou patente a desídia da requerida. A responsabilidade 

da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos 

termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e, ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos 

morais, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como 

medida de caráter pedagógico. Diante do breve exposto, decreto a revelia 

da ré e, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar inexistente o débito sub 

judice e CONDENAR a reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês e correção monetária medida pelo INPC, ambos 

a incidir a partir desta decisão, extinguindo o processo com resolução de 

mérito. Mantenho a liminar deferida, por seus próprios fundamentos. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 
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9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Primavera do Leste, 24 de março de 2018. Lyzia Sparano 

Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 24 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012034-15.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA JULIANA LEITE DA SILVA OAB - MT0022436A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº: 8012034-15.2016.8.11.0037 Reclamante: JOSMARIO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Reclamada: MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES 

ALVES DE ARAUJO Vistos etc. Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei 

nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a presente demanda 

judicial. Segue o procedimento como ação de cobrança. Fundamento. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança promovida por JOSMARIO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES 

ALVES DE ARAUJO. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Em 

síntese, sustenta a parte reclamante que é credora da parte reclamada, no 

valor de R$ 2.269,39 (dois mil duzentos e sessenta e nove reais e trinta e 

nove centavos) atualizada até 01/09/2016 oriundo de prestação de 

serviços. Compulsando os autos, vê-se que o reclamado, apesar de 

devidamente citado e intimado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação e nem apresentou justificativa plausível. Desta forma, não 

tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou impedimento 

escusável, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia da parte 

reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existente nos autos. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente 

porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. 

É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com 

contumácia, ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de oficio ou a requerimento 

das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Neste 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz tenho que os 

elementos de provas constantes nos autos, corroborado com a revelia do 

réu, impõe o reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas 

em audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do feito. Partindo 

dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, 

somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da 

convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois a pretensão 

se mostra amparada documentalmente consoante se infere na inicial, 

demonstrada em especial por meio de cheques emitidos em nome da 

requerida para pagamento da prestação de serviço, ambos não 

impugnados. Por tais motivos, entendo pela procedência do pedido de 

pagamento do valor de R$ 2.269,39 (dois mil duzentos e sessenta e nove 

reais e trinta e nove centavos) atualizada até 01/09/2016 oriundo de 

prestação de serviços, acrescido de juros e correção monetária. Ante o 

exposto, opino pela DECRETAÇÃO DA REVELIA da parte reclamada e pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão contida na pela inicial e, por consequência, 

pela CONDENAÇÃO da parte reclamada a pagar à parte autora a 

importância de R$ 2.269,39 (dois mil duzentos e sessenta e nove reais e 

trinta e nove centavos) atualizada até 01/09/2016 oriundo de prestação de 

serviços, devendo ser acrescido ainda, de correção monetária pelo índice 

IPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, §1º, CTN), 

a contar 10/09/2015, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por 

não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Primavera do Leste, 24 de março de 2018. Lyzia Sparano Menna Barreto 

Ferreira Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 24 

de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004946-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DINTEC SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ MACHADO OAB - RS59760 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1004946-11.2017.8.11.0037 Reclamante: DINTEC SISTEMAS 

EMPRESARIAIS LTDA - ME Reclamada: BIAZI TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

- EPP Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se de ação de cobrança 

proposta por Dintec Sistemas Empresariais LTDA - ME em face de Biazi 

Telecomunicações Ltda - EPP, diante de não cumprimento de cláusula 

contratual decorrente do inadimplemento. Alega que realizou a instalação 

do sistema de gerenciamento de empresas e que pelo serviço a reclamada 

pagou o valor da entrada correspondente em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), contudo reclama que não foi paga nenhuma 

mensalidade desde a implantação do programa em abril/2017 até o mês de 

julho/2017. O Réu contesta aduzindo que a cobrança não é legítima, uma 

vez que no caso não houve a devida prestação do serviço contratado e a 

clausula contratual prevê expressamente o pagamento somente após a 

instalação completa do sistema e no caso o sistema nunca foi utilizado 

pela reclamada, porque não houve a finalização da instalação. I - Da 

Litigância de Má-fé Rejeito a questão incidente, na medida em que o 

simples fato de a parte reclamante ajuizar ação declaratória da 

inexistência de débito, com pedido de indenização danos morais, ainda 

que suas teses, na maioria dos casos, não sejam acolhidas, não a 

qualifica como litigante de má-fé. Ultrapassada a fase de preliminar, passo 

à análise do MÉRITO da demanda. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Tem-se que não há como se acolher a 

pretensão do Autor. Dá análise dos autos, verifica-se que o requerente 

não demonstrou prova efetiva da prestação do serviço com o devido 

cumprimento de cláusula contratual, pelo qual deve ser considerado o 

instituto da “exceptio nom adimpleti contractus” já que por este princípio 
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não pode o requerente exigir contraprestação da reclamada, sem cumprir 

com sua obrigação, devendo ser aplicada a regra da exceção do contrato 

não cumprido. O reclamado sustenta que a condição de pagamento das 

parcelas somente após a instalação completa do sistema, é prevista na 

cláusula 5.1 do contrato anexo, segue: "5.1 O CONTRATANTE 

compromete-se em pagar ao CONTRATADO, pela implantação do 

programa, o valor de R$ 17.500,00, sendo R$ 2.500,00 de entrada e as 

demais parcelas em 6 pagamentos iguais de trinta em trinta dias, APÓS A 

INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA." Diante da análise da situação 

fática e documentos juntados pela reclamada e não impugnadas pelo 

requerente, restam comprovados o não cumprimento de cláusula 

contratual por parte do requerente. E em se tratando de inadimplência 

contratual por parte do contratado, ora requerente, este não pode exigir 

contraprestação da reclamada, sem cumprir com a sua obrigação, 

devendo ser aplicada a regra da exceção do contrato não cumprido 

previsto no artigo 476 do Código Civil, vejamos: “Art. 476 CC. Nos 

contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua 

obrigação, pode exigir o implemento da do outro” Por fim, diante da 

existência de cláusula condicional a instalação completa do sistema, não 

existindo vício de consentimento ao celebrar o contrato de prestação de 

serviços com a reclamada, há que prevalecer como expressões dos 

princípios da força obrigatória (pacto sunt servanda), da autonomia que 

revestem o contrato, conforme estabelecido pelo legislador, onde “OS 

PACTOS DEVEM SER CUMPRIDOS” pelas partes no contrato. A questão 

posta em juízo desmerece maiores considerações. Destarte, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Por tais 

considerações, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para 

determinar a extinção do contrato pelo instituto da exceção do contrato 

não cumprido e CONDENAR a parte autora a restituir à reclamada o valor 

devidamente pago como entrada pela prestação do serviço R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a incidir a partir do protocolo da contestação. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Primavera do Leste, 25 de março de 2018. Lyzia Sparano Menna Barreto 

Ferreira Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 25 

de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004946-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DINTEC SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ MACHADO OAB - RS59760 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1004946-11.2017.8.11.0037 Reclamante: DINTEC SISTEMAS 

EMPRESARIAIS LTDA - ME Reclamada: BIAZI TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

- EPP Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se de ação de cobrança 

proposta por Dintec Sistemas Empresariais LTDA - ME em face de Biazi 

Telecomunicações Ltda - EPP, diante de não cumprimento de cláusula 

contratual decorrente do inadimplemento. Alega que realizou a instalação 

do sistema de gerenciamento de empresas e que pelo serviço a reclamada 

pagou o valor da entrada correspondente em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), contudo reclama que não foi paga nenhuma 

mensalidade desde a implantação do programa em abril/2017 até o mês de 

julho/2017. O Réu contesta aduzindo que a cobrança não é legítima, uma 

vez que no caso não houve a devida prestação do serviço contratado e a 

clausula contratual prevê expressamente o pagamento somente após a 

instalação completa do sistema e no caso o sistema nunca foi utilizado 

pela reclamada, porque não houve a finalização da instalação. I - Da 

Litigância de Má-fé Rejeito a questão incidente, na medida em que o 

simples fato de a parte reclamante ajuizar ação declaratória da 

inexistência de débito, com pedido de indenização danos morais, ainda 

que suas teses, na maioria dos casos, não sejam acolhidas, não a 

qualifica como litigante de má-fé. Ultrapassada a fase de preliminar, passo 

à análise do MÉRITO da demanda. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Tem-se que não há como se acolher a 

pretensão do Autor. Dá análise dos autos, verifica-se que o requerente 

não demonstrou prova efetiva da prestação do serviço com o devido 

cumprimento de cláusula contratual, pelo qual deve ser considerado o 

instituto da “exceptio nom adimpleti contractus” já que por este princípio 

não pode o requerente exigir contraprestação da reclamada, sem cumprir 

com sua obrigação, devendo ser aplicada a regra da exceção do contrato 

não cumprido. O reclamado sustenta que a condição de pagamento das 

parcelas somente após a instalação completa do sistema, é prevista na 

cláusula 5.1 do contrato anexo, segue: "5.1 O CONTRATANTE 

compromete-se em pagar ao CONTRATADO, pela implantação do 

programa, o valor de R$ 17.500,00, sendo R$ 2.500,00 de entrada e as 

demais parcelas em 6 pagamentos iguais de trinta em trinta dias, APÓS A 

INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA." Diante da análise da situação 

fática e documentos juntados pela reclamada e não impugnadas pelo 

requerente, restam comprovados o não cumprimento de cláusula 

contratual por parte do requerente. E em se tratando de inadimplência 

contratual por parte do contratado, ora requerente, este não pode exigir 

contraprestação da reclamada, sem cumprir com a sua obrigação, 

devendo ser aplicada a regra da exceção do contrato não cumprido 

previsto no artigo 476 do Código Civil, vejamos: “Art. 476 CC. Nos 

contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua 

obrigação, pode exigir o implemento da do outro” Por fim, diante da 

existência de cláusula condicional a instalação completa do sistema, não 

existindo vício de consentimento ao celebrar o contrato de prestação de 

serviços com a reclamada, há que prevalecer como expressões dos 

princípios da força obrigatória (pacto sunt servanda), da autonomia que 

revestem o contrato, conforme estabelecido pelo legislador, onde “OS 

PACTOS DEVEM SER CUMPRIDOS” pelas partes no contrato. A questão 

posta em juízo desmerece maiores considerações. Destarte, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Por tais 

considerações, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para 

determinar a extinção do contrato pelo instituto da exceção do contrato 

não cumprido e CONDENAR a parte autora a restituir à reclamada o valor 

devidamente pago como entrada pela prestação do serviço R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a incidir a partir do protocolo da contestação. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Primavera do Leste, 25 de março de 2018. Lyzia Sparano Menna Barreto 

Ferreira Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 25 

de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011983-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURICEA OLIVEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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EVINER VALERIO

 

Proc. 8011983-04.2016.8.11.0037 Vistos, etc. Cuida-se de processo que 

se encontra na fase de cumprimento de sentença, conforme disposto no 

art. 535 e seguintes do Código de Processo Civil. Verifica-se que a 

finalidade do presente cumprimento de sentença foi atingida, ante o 

silêncio da parte interessada. Assim, a extinção do feito é medida que se 

impõe. Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

apreciação do mérito. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Cumpridas as determinações supra, ARQUIVE-SE o 

presente processo, observadas as formalidades legais. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. P.R.I.C Primavera do Leste/MT, 25 de 

março de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza 

Leiga Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 25 de março 

de 2.018. EVINER VALÉRIO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011904-25.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011904-25.2016.8.11.0037 Reclamante: ROGERIO DE 

BARROS CURADO Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Trata-se de ação em que a parte reclamante requer 

indenização por danos morais, sob a alegação de que possui contrato de 

prestação de serviços com a parte reclamada, contudo afirma que não 

tem conseguido efetuar chamadas por suposta ausência de sinal. A parte 

reclamada, por sua vez, defende que o serviço é satisfatório, e que 

eventual falha não chega a causar dano moral, tratando-se de mero 

aborrecimento. No mais, dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Analisando-se o feito, constata-se 

que não precisa de outras provas que não a já amealhada, razão porque 

se passa a decidir o pedido em consonância com o disposto no artigo 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil. De início, rejeita-se a preliminar de 

inépcia da inicial Não pode a inicial ser tachada de inepta, visto que, 

conforme parágrafo único do artigo 295 do Código de Processo Civil, não 

lhe faltou pedido, da narração dos fatos pode-se extrair uma conclusão, o 

pedido não é juridicamente impossível e não há pedidos incompatíveis 

entre si. Veja-se o que anota Theotonio Negrão em seu Código de 

Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 31ª edição, pág. 369: "É 

inepta a inicial ininteligível (RT 508/205, salvo se, ?embora singela, permite 

ao réu respondê-la integralmente." (RSTJ 77/134), inclusive quanto ao 

mérito (RSTJ 71/363), ou , embora ?confusa e imprecisa permite a 

avaliação do pedido (JTJ 141/37)". No caso dos autos, verifica-se não 

haver dificuldades para a parte reclamada entender o conteúdo da inicial, 

uma vez que se apresenta clara quanto ao pedido e a causa de pedir. 

Rejeita-se, ainda, a preliminar de incompetência desse juizado para 

processamento e julgamento do feito, ao argumento de que há 

necessidade de prova pericial. Totalmente dispensável referida prova, 

sem que isso implique em cerceamento de defesa, consoante artigo 5º, da 

Lei 9.099/95. Pois bem, passa-se à análise de mérito. Incidem no caso sub 

judice as normas da Lei 8.078/1990, por existir relação de consumo (artigo 

1º, c/c § 2º, do artigo 3º). Para os consumidores, é possível a facilitação 

da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a 

seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências? (artigo 6°, VIII, Lei 8.078/1990). A narrativa fática 

demonstra verdadeira relação de consumo, bem como o Reclamante, 

como consumidor, é parte frágil e hipossuficiente nessa relação, não 

possuindo meios de constituir amplo acervo probatório. Assim, 

aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

combinado com o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, inverte-se o 

ônus da prova, sendo sob essa legislação julgado o conjunto probatório 

dos autos. Pois bem. O reclamante alega que o serviço de telefonia que 

utiliza da parte reclamada é viciado, não cumpriu a oferta divulgada, posto 

que constantemente há ausência de sinal. Porém, salienta-se que não 

junta o reclamante qualquer documento que faça início de prova das suas 

alegações, sequer uma fatura telefônica com indicações de interrupções 

de chamadas, o que lhe era muito fácil fazer, nem prova da oferta 

alegada. A inversão do ônus da prova deferida com fundamento no 

Código de Defesa do Consumidor, não implica na veracidade da alegação 

de existência do fato e do dano moral, independente de prova, porque tal 

inversão se justifica apenas para dar equilíbrio à relação entre as partes, 

para atribuir-se o ônus da prova à parte que tem melhores condições de 

produzi-la. No caso concreto, a parte reclamante poderia de providenciar 

essa prova, não lhe sendo oneroso, pelo que é de sua responsabilidade 

comprovar a alegação de existência de falha nos serviços da reclamada, 

ônus do qual não se desincumbiu. De outro lado, mesmo que se 

entendesse que deveria a reclamada juntar aos autos extratos do uso do 

telefone móvel pelo reclamante, eventuais falhas no serviço, que não 

impliquem na suspensão ou interrupção do serviço, como ocorre no 

presente caso, não causam, em regra, lesão aos direitos de personalidade 

da pessoa. Por mais que o telefone seja objeto de uso diário, não é único 

para comunicação da pessoa, de modo que somente fato excepcional, 

devidamente demonstrado nos autos, é capaz de culminar em indenização 

em danos morais por parte da empresa de telefonia. Faltando tal prova nos 

autos, trata-se de mero aborrecimento, não passível de indenização por 

danos morais. Finalmente, malgrado inexistam custas processuais, taxas 

ou despesas no primeiro grau de jurisdição nos processos que tramitam 

pelo sistema do Juizado Especial (artigo 54, Lei 9.099/95), não sendo até a 

decisão de primeiro grau o momento apropriado para tal debate, a parte 

reclamante requer a concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que se 

defere, com fundamento no artigo 4º, da Lei 1060/50. 3. DISPOSITIVO: 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGA-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO do reclamante. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Julga-se extinto 

o feito, sem julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Primavera do Leste, 26 de março de 2018. Lyzia Sparano 

Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 26 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011871-35.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011871-35.2016.8.11.0037 Reclamante: FABIANA 

FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S.A 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de ação em que a parte 

reclamante requer indenização por danos morais, sob a alegação de que 

possui contrato de prestação de serviços com a parte reclamada, contudo 

afirma que na data de 10.08.2016 não conseguiu utilizar os serviços da 

reclamada, por suposta ausência de sinal. A parte reclamada, por sua 

vez, defende que o serviço é satisfatório, e que eventual falha não chega 

a causar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. No mais, 

dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 
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FUNDAMENTAÇÃO: Analisando-se o feito, constata-se que não precisa 

de outras provas que não a já amealhada, razão porque se passa a 

decidir o pedido em consonância com o disposto no artigo 330, inciso I, do 

Código de Processo Civil. De início, rejeita-se a preliminar de inépcia da 

inicial Não pode a inicial ser tachada de inepta, visto que, conforme 

parágrafo único do artigo 295 do Código de Processo Civil, não lhe faltou 

pedido, da narração dos fatos pode-se extrair uma conclusão, o pedido 

não é juridicamente impossível e não há pedidos incompatíveis entre si. 

Veja-se o que anota Theotonio Negrão em seu Código de Processo Civil e 

Legislação Processual em Vigor, 31ª edição, pág. 369: “É inepta a inicial 

ininteligível (RT 508/205, salvo se, ?embora singela, permite ao réu 

respondê-la integralmente.” (RSTJ 77/134), inclusive quanto ao mérito? 

(RSTJ 71/363), ou , embora confusa e imprecisa permite a avaliação do 

pedido (JTJ 141/37)". No caso dos autos, verifica-se não haver 

dificuldades para a parte reclamada entender o conteúdo da inicial, uma 

vez que se apresenta clara quanto ao pedido e a causa de pedir. 

Rejeita-se, ainda, a preliminar de incompetência desse juizado para 

processamento e julgamento do feito, ao argumento de que há 

necessidade de prova pericial. Totalmente dispensável referida prova, 

sem que isso implique em cerceamento de defesa, consoante artigo 5º, da 

Lei 9.099/95. Pois bem, passa-se à análise de mérito. Incidem no caso sub 

judice as normas da Lei 8.078/1990, por existir relação de consumo (artigo 

1º, c/c § 2º, do artigo 3º). Para os consumidores, é possível a facilitação 

da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a 

seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências? (artigo 6°, VIII, Lei 8.078/1990). A narrativa fática 

demonstra verdadeira relação de consumo, bem como o Reclamante, 

como consumidor, é parte frágil e hipossuficiente nessa relação, não 

possuindo meios de constituir amplo acervo probatório. Assim, 

aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

combinado com o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, inverte-se o 

ônus da prova, sendo sob essa legislação julgado o conjunto probatório 

dos autos. Pois bem. O reclamante alega que o serviço de telefonia que 

utiliza da parte reclamada é viciado, não cumpriu a oferta divulgada, posto 

que houve ausência de sinal. Porém, salienta-se que não junta o 

reclamante qualquer documento que faça início de prova das suas 

alegações, sequer uma fatura telefônica com indicações de interrupções 

de chamadas, o que lhe era muito fácil fazer, nem prova da oferta 

alegada. A inversão do ônus da prova deferida com fundamento no 

Código de Defesa do Consumidor, não implica na veracidade da alegação 

de existência do fato e do dano moral, independente de prova, porque tal 

inversão se justifica apenas para dar equilíbrio à relação entre as partes, 

para atribuir-se o ônus da prova à parte que tem melhores condições de 

produzi-la. No caso concreto, a parte reclamante poderia de providenciar 

essa prova, não lhe sendo oneroso, pelo que é de sua responsabilidade 

comprovar a alegação de existência de falha nos serviços da reclamada, 

ônus do qual não se desincumbiu. De outro lado, mesmo que se 

entendesse que deveria a reclamada juntar aos autos extratos do uso do 

telefone móvel pelo reclamante, eventuais falhas no serviço, que não 

impliquem na suspensão ou interrupção do serviço, como ocorre no 

presente caso, não causam, em regra, lesão aos direitos de personalidade 

da pessoa. Por mais que o telefone seja objeto de uso diário, não é único 

para comunicação da pessoa, de modo que somente fato excepcional, 

devidamente demonstrado nos autos, é capaz de culminar em indenização 

em danos morais por parte da empresa de telefonia. Faltando tal prova nos 

autos, trata-se de mero aborrecimento, não passível de indenização por 

danos morais. Finalmente, malgrado inexistam custas processuais, taxas 

ou despesas no primeiro grau de jurisdição nos processos que tramitam 

pelo sistema do Juizado Especial (artigo 54, Lei 9.099/95), não sendo até a 

decisão de primeiro grau o momento apropriado para tal debate, a parte 

reclamante requer a concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que se 

defere, com fundamento no artigo 4º, da Lei 1060/50. 3. DISPOSITIVO: 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGA-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO do reclamante. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Julga-se extinto 

o feito, sem julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Primavera do Leste, 26 de março de 2018. Lyzia Sparano 

Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 26 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JOOBI ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE JUSTINA DA SILVA FREITAS OAB - MT18770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000835-81.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: REINALDO JOOBI ALVES REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro 

no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Sustenta a parte reclamante que 

possuía linha telefônica junto a requerida, habilitada no plano Liberty. 

Contudo, no dia 10/01/2013, teve sua linha bloqueada. Em contato com a 

reclamada, foi informado ao reclamante que a linha havia sido cancelada 

por não pagamento de débito no valor de R$152,26 (cento e cinquenta e 

dois reais e vinte e seis centavos). O reclamante alega que pagou o valor, 

porém a linha continuou bloqueada. Em novo contato com a reclamada, foi 

informado ao consumidor que havia novo débito, desta vez no valor de 

R$300,00 (trezentos reais). Não concordando com o valor cobrado, a 

parte reclamante entrou em contato por e-mail com a loja na qual adquiriu o 

plano de telefonia relatando os problemas que estava tendo. A reclamada 

informou no e-mail que havia sido aberta uma reclamação para que a 

conta fosse retificada. Posteriormente, a reclamada informa que no seu 

sistema estava tudo correto e que o desbloqueio da linha telefônica iria 

ocorrer em um prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Em virtude da linha não 

ter sido desbloqueada, o reclamante não viu outra alternativa a não ser 

cancelar o plano e realizar portabilidade para outra empresa de telefonia. 

Ocorre que após formalizar o cancelamento do plano, o reclamante teve 

seu nome incluso no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção 

ao crédito. Assim, requer a declaração de inexistência dos débitos e a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. Visando comprovar suas alegações a parte requerente fez a 

juntada dos e-mails enviados a loja da reclamada (id 5083763 e 5083773). 

A parte reclamada contesta a presente ação afirmando que o bloqueio da 

linha foi feito, pois, o setor de gestão de consumo observou uma utilização 

bastante superior ao padrão do plano contratado. Assim, a reclamada 

condicionou o desbloqueio da linha mediante pagamento antecipado do 

débito a fim de identificar se a linha estava sendo indevidamente utilizada. 

Visando comprovar as suas alegações, a parte reclamada realizou a 

juntada de telas do sistema que, em tese, demonstram a veracidade de 

suas alegações (id 8173505 - Pág. 2/4). A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Em que 

pese tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não comprovou a regularidade do débito que 

deu origem a inscrição do nome da parte requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito. Por mais que a parte reclamada afirme a regularidade 

da inscrição, o conjunto probatório dos autos demonstra o contrário. As 

telas do sistema apresentadas pela reclamada, corroboram com a versão 

dos fatos narradas pelo reclamante de que a linha telefônica foi bloqueada 

no dia 10/01/2013. Contudo, as telas do sistema não demonstram o 

desbloqueio da linha telefônica no dia 28/01/2013, conforme foi informado 

pela preposta da reclamada no e-mail enviado ao reclamante. Assim, a 

afirmação do reclamante de que a linha continuou bloqueada mesmo após 

a preposta da reclamada informar que estava tudo regular também possui 

veracidade. Como as provas dos autos indicam que não houve 

desbloqueio da linha telefônica em momento algum, não é possível que o 

reclamante tenha gerado débitos nos meses de janeiro e fevereiro tendo 

em vista que o serviço de telefonia estava indisponível para o reclamante. 
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Infere-se, portanto, que a inclusão do nome da parte requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu de forma indevida, visto que a parte 

requerida não comprovou a regularidade do débito descrito na restrição. 

Resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada 

pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Cumpre à prestadora de serviços 

agir com a diligência necessária a impedir condutas que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo 

não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

requerida não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da 

parte requerente, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Analisando 

os documentos trazidos pela parte reclamante, observa-se que as 

negativações objeto do presente processo são as únicas restrições em 

seu nome. Não se aplica no presente caso, a Súmula nº 385 do E. STJ, 

tendo em vista que na ocasião em que a ré negativou o nome da parte 

reclamante não havia nenhuma anotação preexistente. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela reclamada; 2) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, AMBOS contados da da data desta 

sentença; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a 

determinação do item “3” não seja cumprida. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema PJE. Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Às providências. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. LUIZ 

HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 28 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001404-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DA LUZ BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL DIOZ SILVA NETO OAB - MT19337/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1001404-82.2017.8.11.0037, : Espécie: PETIÇÃO (241)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: JONAS DA LUZ BRITO REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Preliminar Da ilegitimidade passiva 

da requerida Sustenta a requerida sua ilegitimidade para figurar no polo 

passivo da presente demanda sob o argumento de que é apenas lojista, 

devendo a fabricante responder por eventuais vícios no produto, pois 

revendedor não pode ser responsabilizado por eventuais vícios ocorridos 

na etapa de fabricação ou de coleta dos produtos com vícios. No entanto, 

quando se trata de vício do produto, o CDC preceitua que fornecedor e 

fabricante são solidariamente responsáveis pelos vícios de qualidade que 

tornem o produto impróprio ao consumo a que se destina. Dessa forma, a 

regra aplicada ao caso em epígrafe é aquela disposta no artigo 18 do 

Código de Defesa do Consumidor que diz: Os fornecedores de produtos 

de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos 

vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 

publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. (grifei) 

Por fornecedor deve ser entendido além do fabricante, todo aquele que 

distribui ou comercializa produtos, conforme dispõe o artigo 3º do CDC. Daí 

porque não há motivos para afastar a sua legitimidade pelo fato de haver a 

solidariedade, motivo suficiente para reconhecer a pertinência subjetiva da 

parte para integrar o polo passivo da demanda. Anoto ainda como 

fundamento o fato de que a hipótese dos autos não retrata situação de 

fato do produto (CDC, art. 12), mas sim de vício do produto (CDC, art. 18), 

o que serve para corroborar com a pertinência subjetiva da reclamada 

para integrar a lide. Assim, rejeito a preliminar da requerida. Mérito A 

requerente ingressou com Ação Indenizatória por Danos Morais em 

desfavor da requerida, alegando que adquiriu um fogão modelo Decorato, 

5 bocas, marca Muller, inox, pelo valor de R$ 1.079,88(um mil, setenta e 

nove reais e oitenta e oito centavos) e este apresentou mau 

funcionamento um dia após a entrega. Afirma a requerente que logo após 

a entrega do produto este apresentou defeito. Um dia após a entrega o 

reclamante entrou em contato com a requerida e o gerente informou que 

estaria solicitando uma visita técnica junto ao serviço autorizado do 

fabricante para solucionar o problema. No dia 24 de janeiro de 2017, o 

técnico da assistência técnica compareceu a residência do reclamante e 

constatou que o produto vendido como novo pela reclamada na verdade 

se tratava de um produto usado, com bastante tempo de uso devido aos 

sinais de ferrugem e gordura. A parte requerente alega que notificou 

extrajudicialmente a reclamada e após mais de um mês do recebimento do 

Aviso de Recebimento ela providenciou o estorno dos valores e a retirada 

do produto da residência do reclamante. A parte reclamante alega que 

ficou mais de 60 (sessenta) dias sem conseguir comprar outro aparelho, 

motivo pelo qual requer a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais. Visando comprovar suas alegações, a 

parte requerente juntou declaração de compra e nota fiscal (id 6141389 - 

Pág. 1/2); relatório da assistência técnica (mov. 6141399 - Pág. 1); 

notificação extrajudicial (id 6141419 - Pág. 1); fotos (id 6141560). Ao 

contestar a presente demanda, a requerida sustenta que não pode ser 

responsabilizada pelos vícios apresentados no produto, pois o 

estabelecimento comercial não participa do processo de fabricação do 

bem. Diz ainda que a entrega o produto da forma como recebe do 

fabricante, ou seja, devidamente embalado, lacrado e novo, sendo aberto 

apenas quando recebido pelo consumidor. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Por 

mais que parte requerida afirme que não pode ser responsabilizada pelos 

vícios apresentados no produto, já foi exposto que o Código de Defesa do 

Consumidor não faz distinção entre quem produz, monta ou cria o produto 

com quem distribui ou comercializa o bem de consumo. Para o Código de 

Defesa do Consumidor, todos os envolvidos na relação de consumo 

desde a fabricação até a distribuição/ comercialização são considerados 

como fornecedores, conforme artigo 3º do CDC. O artigo 18 da mesma lei, 

determina que os fornecedores de produtos de consumo duráveis 
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respondam solidariamente pelos vícios de qualidade. Assim, clara é a 

responsabilidade da reclamada pela venda do produto com vício. Cabia a 

reclamada, assim que cientificada do vício no produto, sanar a 

irregularidade no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme determina o 

artigo 18, §1º do CDC, o que não ocorreu no caso em comento. Contudo, a 

reclamada restituiu a quantia paga pelo produto, conforme informações do 

próprio reclamante. Tal conduta serve para ilidir eventual reclamação por 

danos materiais, porém não é capaz de afastar a indenização por dano 

moral pleiteada pela parte reclamante. O retardamento injustificado por 

parte do fornecedor de produtos em sanar vício de qualidade excede os 

limites dos percalços cotidianos e, a toda evidência, geram ao consumidor 

irritação e indignação que comprometem sua paz e tranquilidade de 

espírito. O consumidor, ao adquirir um bem durável novo, tem a 

expectativa de que o mesmo funcionará normalmente. Quando este 

apresenta vícios de qualidade, que não são sanados em tempo razoável, o 

consumidor vê frustrada a sua expectativa de utilização do bem. Na 

hipótese vertente, tal frustração alcança a extensão do dano moral, pois o 

produto viciado, trata-se de bem de consumo que influi diretamente no dia 

a dia de quem dele se utiliza. Assim, privada a parte autora do direito à 

utilização do bem, por vício presente no fogão recentemente adquirido e, 

ainda coberto pela garantia, a demora injustificada no seu conserto ou na 

sua substituição configura atitude lesiva, capaz de causar dano moral. 

Reconhecida a conduta lesiva, o dano moral experimentado pela parte 

reclamante, e o nexo de causalidade, resta caracterizado o dever de 

indenizar. No que se refere ao quantum indenizatório, o procedimento de 

sua fixação é norteado pelo critério da proporcionalidade, segundo o qual 

devem ser levadas em consideração as circunstâncias em que o fato 

danoso ocorreu, o grau de culpa do causador do dano e a realidade 

financeira dos litigantes. O valor a ser arbitrado por danos morais não 

deve também ser desmedido que leve ao enriquecimento sem causa, 

tampouco ínfimo, a ponto do agressor não perceber seu desacerto. Na 

hipótese presente, infere-se que a parte reclamada agiu com culpa grave, 

vez que comercializou produto usado como se novo fosse. Além disso, a 

repercussão do fato danoso na esfera íntima da parte autora pode ser 

classificada como grave, se comparada a outras adversidades, visto que 

o fogão é um bem de consumo extremamente importante para o regular 

funcionamento do lar e o seu funcionamento parcial ou não funcionamento 

acaba por prejudicar os hábitos alimentares dos que dele dependem e 

pode ocasionar até alterações na rotina da família que se vê 

impossibilitada de realizar refeições em sua própria residência. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, decido pela 

parcial procedência os pedidos iniciais e condenar a requerida, a pagar à 

reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais. O valor referente à indenização por danos 

morais, por ter sido fixado em sentença, deve ser corrigido pelo INPC a 

partir desta data, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

também a contar da data desta sentença. Decisão sujeita à homologação 

do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. 

P. Leste-MT, 28 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001432-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLERIS RAVANELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIVALIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO GOMES VIGIDO OAB - SP0246800A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1001432-50.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. REQUERENTE: ANA CLERIS RAVANELLO 

REQUERIDO: PRIVALIA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado do mérito, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Decido. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual com 

Restituição de Valor Pago cumulado com Indenização por Danos Morais 

proposta por ANA CLERIS RAVANELLO em desfavor de PRIVALIA 

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante 

afirma que adquiriu da reclamada dois conjuntos de Mesa & Cadeiras 

Infantis, um no valor de R$ 613,99 (seiscentos e treze reais e noventa e 

nove centavos) e outro no valor de R$ 587,99 (quinhentos e oitenta e sete 

reais e noventa e nove centavos), mais frete no valor de R$ 189,00 (cento 

e oitenta e nove reais), total de R$ 1.390,98 (um mil trezentos e noventa e 

noventa e oito centavos). Contudo, a reclamada não entregou as 

mercadorias e até o ajuizamento da ação a parte reclamante não tinha 

recebido as mercadorias e nem o reembolso do valor pago à reclamada. A 

reclamada confessa que vendeu o produto para a parte reclamante, 

porém afirma que por problemas logísticos o produto adquirido extraviou e 

não foi entregue. Contudo, a reclamada afirma que após ter constatado a 

irregularidade na entrega do produto, providenciou o estorno dos valores 

pagos pela parte reclamante. Na impugnação a reclamante confirma que 

os valores pagos à reclamada foram devidamente estornados, contudo, 

afirma que a devolução dos valores não elide a responsabilização da 

reclamada pelos danos morais causados a ela. Em virtude da reclamada 

não ter entregue os produtos adquiridos pela parte reclamante a situação 

força reconhecer que o ocorrido ultrapassou o mero aborrecimento. 

Assim, não restando outra alternativa, a procedência dos pedidos é a 

medida que se impõe. Pois bem. A responsabilidade da reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados 

na exordial apresentaram-se verossímeis. Logo, tenho que efetivamente 

houve falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada 

deixou de efetuar a entrega do produto adquirido pelo consumidor. Se a 

reclamada garante a entrega de seus produtos é responsável por 

assegurar que o prazo seja observado, não havendo falar em excludente 

de responsabilidade pelo fato de ter estornado o valor pago. Nesse 

sentido, verbis: “RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

COMPRA DE PRODUTO EM SITE DE VENDAS. ATRASO INJUSTIFICADO NA 

ENTREGA DO BEM. DANO MORAL. CABIMENTO. Caso em que a parte 

autora adquiriu um televisor junto ao site de vendas da empresa requerida, 

a qual não entregou o produto em data aprazada bem como não deu 

qualquer justificativa acerca da mora. Dano moral em caráter excepcional 

o qual ultrapassa o mero dissabor. Falha na prestação do serviço. Prejuízo 

in re ipsa. Deram provimento ao recurso. Unânime.” (Apelação Cível Nº 
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70045683448, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 24/11/2011) (grifei). No que 

diz aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, 

do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código 

Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 

e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, 

restou patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Ante o 

exposto, decido pela parcial procedência da pretensão contida no pedido 

inicial para o fim de CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte autora 

a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% a.m, e correção monetária 

AMBOS a partir desta data, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 28 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011532-76.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA CRISTINA TORRES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011532-76.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: PAMELLA CRISTINA TORRES DE MELO 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado do mérito, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu nome inscrito 

indevidamente no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, em virtude de não compensação do cheque 

nº 900112, do Banco Caixa Econômica Federal, no valor de R$343,80 

(trezentos e quarenta e três reais e oitenta centavos). Contudo, a parte 

reclamante afirma que não tem nenhum débito legítimo com a parte 

reclamada, pois o cheque de nº 900112 levado a inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito foi devidamente compensado no dia 25 de janeiro de 

2016. Assim a parte reclamante requer a declaração de inexistência do 

débito, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais. Visando comprovar suas alegações, a 

reclamante traz cópia do extrato de sua conta corrente, o qual demonstra 

a compensação do cheque que foi inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito. A parte reclamada por sua vez contesta a presente ação 

afirmando que a parte reclamante não realizou o adimplemento total da sua 

dívida, pois o último cheque do parcelamento não foi compensado pelo 

motivo 35. Assim, a reclamada alega que foi surpreendida com os fatos 

narrados na inicial e não agiu minimamente com culpa ou dolo, pois tomou 

as medidas que lhe são totalmente autorizadas pelo CDC diante do 

inadimplemento. Em que pese tenha a reclamada alegado que agiu no 

exercício regular do direito de cobrar os créditos que possui, não 

apresentou qualquer documento apto a provar que de fato não recebeu o 

valor contido no cheque. Não há nos autos nenhum documento da conta 

corrente da reclamada demonstrando que o valor não foi creditado em sua 

conta. Deveria a parte reclamada ter apresentado extrato de sua conta 

corrente demonstrando que não houve nenhum deposito no valor do 

cheque tratado no processo no final do mês de janeiro de 2016. Contudo, 

a parte reclamada se limitou a afirmar que não recebeu os valores, porém 

não juntou nenhum demonstrativo financeiro do mês de janeiro 

comprovando que o cheque não foi creditado em sua conta. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Assim, cabia a reclamada apresentar prova de fatos 

modificativos ou extintivos do direto da parte requerente, sob pena de não 

cumprir com seu ônus, conforme preceitua o 373, II do CPC. Infere-se, 

portanto, que a inclusão dos dados pessoais da parte reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

condutas que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. 

Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que a parte reclamante teve o crédito abalado. O entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. Analisando o extrato de restrições trazido pela parte 

reclamante, observa-se que a restrição tratada no presente processo é a 

única anotação em seu nome. Não se aplica no presente caso, a Súmula 

nº 385 do E. STJ, tendo em vista que na ocasião em que a ré negativou o 

nome da parte reclamante não havia nenhuma negativação preexistente. 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais). Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, 

imputado pela reclamada; 2) condenar a reclamada a pagar a parte 

reclamante R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, AMBOS contados da data 

desta sentença; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a 

determinação do item “3” não seja cumprida. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema PJE Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Em caso de 

pagamento do valor da condenação/transação, com a concordância da 

parte credora, sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde 

já autorizado a sua expedição, observando-se em caso de transferência 

para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes 

para "receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Às providências. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. LUIZ 

HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 28 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011532-76.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA CRISTINA TORRES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011532-76.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: PAMELLA CRISTINA TORRES DE MELO 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado do mérito, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu nome inscrito 

indevidamente no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, em virtude de não compensação do cheque 

nº 900112, do Banco Caixa Econômica Federal, no valor de R$343,80 

(trezentos e quarenta e três reais e oitenta centavos). Contudo, a parte 

reclamante afirma que não tem nenhum débito legítimo com a parte 

reclamada, pois o cheque de nº 900112 levado a inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito foi devidamente compensado no dia 25 de janeiro de 

2016. Assim a parte reclamante requer a declaração de inexistência do 

débito, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais. Visando comprovar suas alegações, a 

reclamante traz cópia do extrato de sua conta corrente, o qual demonstra 

a compensação do cheque que foi inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito. A parte reclamada por sua vez contesta a presente ação 

afirmando que a parte reclamante não realizou o adimplemento total da sua 

dívida, pois o último cheque do parcelamento não foi compensado pelo 

motivo 35. Assim, a reclamada alega que foi surpreendida com os fatos 

narrados na inicial e não agiu minimamente com culpa ou dolo, pois tomou 

as medidas que lhe são totalmente autorizadas pelo CDC diante do 

inadimplemento. Em que pese tenha a reclamada alegado que agiu no 

exercício regular do direito de cobrar os créditos que possui, não 

apresentou qualquer documento apto a provar que de fato não recebeu o 

valor contido no cheque. Não há nos autos nenhum documento da conta 

corrente da reclamada demonstrando que o valor não foi creditado em sua 

conta. Deveria a parte reclamada ter apresentado extrato de sua conta 

corrente demonstrando que não houve nenhum deposito no valor do 

cheque tratado no processo no final do mês de janeiro de 2016. Contudo, 

a parte reclamada se limitou a afirmar que não recebeu os valores, porém 

não juntou nenhum demonstrativo financeiro do mês de janeiro 

comprovando que o cheque não foi creditado em sua conta. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Assim, cabia a reclamada apresentar prova de fatos 

modificativos ou extintivos do direto da parte requerente, sob pena de não 

cumprir com seu ônus, conforme preceitua o 373, II do CPC. Infere-se, 

portanto, que a inclusão dos dados pessoais da parte reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

condutas que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. 

Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que a parte reclamante teve o crédito abalado. O entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. Analisando o extrato de restrições trazido pela parte 

reclamante, observa-se que a restrição tratada no presente processo é a 

única anotação em seu nome. Não se aplica no presente caso, a Súmula 

nº 385 do E. STJ, tendo em vista que na ocasião em que a ré negativou o 

nome da parte reclamante não havia nenhuma negativação preexistente. 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais). Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, 

imputado pela reclamada; 2) condenar a reclamada a pagar a parte 

reclamante R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, AMBOS contados da data 

desta sentença; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a 

determinação do item “3” não seja cumprida. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema PJE Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Em caso de 

pagamento do valor da condenação/transação, com a concordância da 

parte credora, sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde 

já autorizado a sua expedição, observando-se em caso de transferência 

para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes 

para "receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Às providências. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. LUIZ 

HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 28 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-37.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUANY FERREIRA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo 1000879-37.2016.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe 

dos autos, a parte reclamante requer a desistência da demanda, 

postulando pela sua homologação. Posto isso, Homologo a desistência e 

julgando extinto o feito sem resolução do mérito, o que faço com forte na 

norma do art. 485, inciso VIII do NCPC. Arquive-se. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Gabriela 

F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste, 26 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-22.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIRLENE SANTOS TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)
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Processo 1000880-22.2016.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe 

dos autos, a parte reclamante requer a desistência da demanda, 

postulando pela sua homologação. Posto isso, Homologo a desistência e 

julgando extinto o feito sem resolução do mérito, o que faço com forte na 

norma do art. 485, inciso VIII do NCPC. Arquive-se. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Gabriela 

F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste, 26 de março de 2018. Eviner Valério

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000155-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

ELMA ELVIRA RAMPANELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000155-96.2017.8.11.0037 Reclamante: ELMA ELVIRA RAMPANELLI 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando realização de 

consulta com médico especialista em retina. É o breve relato. Decido. 

Destaco que a Constituição Federal determina que a competência para 

cuidar da saúde e assistência pública é comum à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 

inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido 

formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto 

na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 
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as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

medicamento de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar o reclamado a custear a 

realização de consulta com médico especialista em retina, consignando-se 

que a tutela jurisdicional já foi exaurida, verificando-se que não houve 

novo pedido. Abro o prazo de 30 dias para manifestação do réu, 

querendo, sobre a prestação de contas (nota fiscal juntada). Expeça-se 

alvará ao Estado de eventual saldo remanescente que esteja na conta 

única. Feito isso e não havendo impugnação à prestação de contas, ao 

arquivo, com baixa. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 27 de março de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 27 de março de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011922-46.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ROSA DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011922-46.2016.8.11.0037 Reclamante: LUZINETE ROSA DE 

SOUZA ALMEIDA Reclamada: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

A presença do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do 

disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo 

devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não 

apresentou justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à 

extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado 

justificativa do não comparecimento em audiência, a parte autora deveria 

demonstrar a impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos 

presentes autos. A justificativa de impossibilidade de comparecimento à 

audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de 

motivo justificável, aplicar-se-á no caso a Exegese do art. 362, inciso II, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à 

audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, 

por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. 

É obrigação da parte manter o endereço atualizado nos autos. No caso, o 

oficial de Justiça tentou intimá-la no endereço indicado e foi informado que 

ela não mora mais lá. Assim, a diligência de intimação é válida, nos termos 

do artigo 19, parágrafo segundo, da Lei 9.099/95. Por tais considerações, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do ENUNCIADO 28 

FONAJE 2009: Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 

Transitada esta em julgado, e pagas as custas ou anotadas, ARQUIVE-SE 

o processo, observadas as formalidades legais. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 24 de 

março de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza 

Leiga Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 24 de março 

de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEU DE OLIVEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000462-50.2017.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. O parte 

promovente, pleiteia indenização por danos morais em decorrência de ato 

ilícito, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, sendo que nunca recebeu nenhuma 

notificação quanto à inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes. 

O requerido por sua vez, contesta as alegações o requerente, alegando 

que encaminhou correspondência notificando acerca da inclusão a ser 

realizada no cadastro de inadimplentes, no endereço que foi indicado pelo 

credor. Aduz, que não praticou qualquer ato ilícito. O requerente por sua 

vez impugnou a contestação informando que o endereço utilizado para 

notificação estava incompleto e incorreto, motivo pelo qual ratifica as 

alegações iniciais. Como se vê através dos documentos anexados com a 

contestação, a requerida trouxe aos autos notificação devidamente 

encaminhada em nome do autor, acerca da negativação a ser efetivada. E 

quanto a alegação do autor de que o endereço da correspondência 

enviada encontra-se incorreto, temos que não há nos autos nenhum 

documento que comprove qual seria o endereço correto do autor, o que 

desqualifica estas alegações. E, mesmo que houvesse, a 

responsabilidade só poderia recair sobre o credor, e não ao órgão 

mantenedor de dados. Uma vez provado o envio da notificação, resta 

provada a inexistência de ato ilícito praticado pelo requerido. Dessa 

maneira, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à 

prova produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Ademais, do 

confronto existente entre os documentos juntados na contestação e as 

alegações da parte reclamante, infere-se que não ocorreu ato ilícito, ante 

a efetivação de notificação. Pelo exposto, julgo improcedente a pretensão 

deduzida na inicial. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste, 26 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-46.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA MARMENTINI SACHET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000568-46.2016.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 
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uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe 

à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. 

Pleiteia a parte reclamante indenização por danos morais, ao argumento de 

que sofreu abalo em sua honra, ante a falha na prestação de serviços por 

parte da reclamada, devido a cobranças indevidas nas contas da 

requerente, referentes a serviços não contratados. Afirma a reclamante 

que a operadora reclamada está cobrando por serviços não contratados, 

denominados “COMODIDADE PACOTE DE SERVIÇOS INTELIGENTES 2”, 

“PA 154 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO”, “ANTIVIRUS+BACKUP+EDUCA”, 

“BLOQUEIO C/ SENHA CHAMADAS P/ CELULAR”, entre outros, bem como 

que há muito tempo vem buscando cancelar tais serviços junto a 

reclamada sem nenhum sucesso. A reclamada contesta alegando que o 

valor cobrado pelos serviços de acesso à internet Banda Larga foi 

exatamente o contratado. Afirma que no tocante aos serviços de 

“ANTIVÍRUS, BACKUP E EDUCA”, não há que se falar em cobrança 

indevida, tendo em vista que os referidos não geram aumento no valor dos 

serviços de internet contratados pelo autor. Sustenta que não houve 

prática de qualquer ilícito, não havendo qualquer falha na prestação de 

serviços. Da análise dos autos, verifica-se que a autora trouxe extrato 

que comprova as cobranças dos valores indevidos. Em que pese as 

alegações da parte promovida, a mesma não logrou êxito em desconstituir 

as alegações da promovente. Isso porque não trouxe aos autos nenhum 

documento ou gravação telefônica capaz de comprovar que a promovente 

contratou tais serviços, ou seja, quer se eximir da responsabilização pela 

má prestação dos serviços que oferece aos seus clientes e da 

insegurança gerada ao consumidor, sem trazer aos autos absolutamente 

nada, apenas meras alegações. A realização de várias cobranças 

consideradas indevidas e de modo reiterado, não conseguindo a parte 

promovente resolver o problema administrativamente, configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos. Deixando a 

reclamada de comprovar os fatos modificativos e/ou extintivos do direito 

do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil. A responsabilidade da reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a 

parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado 

pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Com relação ao pedido de condenação da 

requerida, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente por 

serviços não contratados, afasto a penalidade requerida, ante a ausência 

de má-fé ou engano injustificável do fornecedor. Dessa maneira entendo 

por condenar a requerida a devolver o valor na forma simples, no 

montante total de R$ 1.504,50 (mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta 

centavos). Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada 

na inicial, para: 1) determinar o cancelamento das cobranças referentes 

aos serviços de “COMODIDADE PACOTE DE SERVIÇOS INTELIGENTES 2”, 

“PA 154 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO”, “ANTIVIRUS+BACKUP+EDUCA”, 

“BLOQUEIO C/ SENHA CHAMADAS P/ CELULAR”; 2) condenar a 

reclamada a pagar a reclamante o valor de R$ 1.504,50 (mil, quinhentos e 

quatro reais e cinquenta centavos), referente aos valores pagos 

indevidamente por serviços não contratados, acrescido de juros de mora 

de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir do pagamento 

indevido; 3) condenar a reclamada a pagar a reclamante, a título de danos 

morais, R$ 2.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da 

data desta sentença. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste, 26 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010892-73.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELI SANDRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010892-73.2016.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte 

promovente, pleiteia indenização por danos morais em decorrência de ato 

ilícito, ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. A requerida por sua vez, contesta as alegações do 

requerente, alegando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado entre as partes. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência. Como se vê através dos documentos anexados com 

a contestação, a requerida trouxe aos autos Proposta para se tornar 

consultora, devidamente assinado pela requerente, bem como, 

documentos pessoais apresentados no momento da contratação, 

comprovando assim, a contratação e o débito, o que justificou o 

encaminhamento do nome da promovente ao rol de inadimplentes. Dessa 

forma, examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta 

nos documentos apresentados guardam grafia semelhante com aquela 

apresentada nos documentos anexos a exordial. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados robusto conjunto 

probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu a indevida negativação. 

Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF da parte 

promovente nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível 

o pleito indenizatório. Pelo exposto, julgo improcedente a pretensão 

deduzida na inicial. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 
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o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste, 26 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011677-35.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº. 8011677-35.2016.8.11.0037 Vistos, etc. Dispenso o relatório 

a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. No presente caso, a parte reclamante foi 

devidamente intimada através de seu(sua) advogado(a), para comparecer 

à audiência designada, e não compareceu, conforme termo de audiência 

juntado aos autos. Consigno que, eventual justificativa para não 

comparecimento à audiência deve ser apresentada antes ou no próprio dia 

da audiência, ainda mais quando a parte Reclamante está devidamente 

assistida por advogado constituído. Além do que a Reclamante nada 

manifestou mesmo após a audiência. Em razão da parte reclamante não 

ter comparecido à audiência de conciliação colacionada ao evento 10, 

restou configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da Lei 

9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, 

com o consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do FONAJE, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais. Fica 

condicionado que para intentar a mesma ação contra a parte reclamada, 

deverão ser recolhidas as respectivas custas processuais. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste, 26 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011496-34.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA BARAUNA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº. 8011496-34.2016.8.11.0037 Vistos, etc. Dispenso o relatório 

a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. No presente caso, a parte reclamante foi 

devidamente intimada através de seu(sua) advogado(a), para comparecer 

à audiência designada, e não compareceu, conforme termo de audiência 

juntado aos autos. Consigno que, eventual justificativa para não 

comparecimento à audiência deve ser apresentada antes ou no próprio dia 

da audiência, ainda mais quando a parte Reclamante está devidamente 

assistida por advogado constituído. Além do que a Reclamante nada 

manifestou mesmo após a audiência. Em razão da parte reclamante não 

ter comparecido à audiência de conciliação colacionada ao evento 10, 

restou configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da Lei 

9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, 

com o consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do FONAJE, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais. Fica 

condicionado que para intentar a mesma ação contra a parte reclamada, 

deverão ser recolhidas as respectivas custas processuais. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste, 26 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012028-08.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDALVA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8012028-08.2016.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe 

à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. 

Pleiteia a parte reclamante indenização por danos morais, ao argumento de 

que sofreu abalo em sua honra, ante a falha na prestação de serviços por 

parte da reclamada, devido a cobranças indevidas nas contas da 

requerente, referentes a serviços não contratados. Afirma a reclamante 

que a operadora reclamada está cobrando por serviços não contratados, 

denominados “COMODIDADE PACOTE DE SERVIÇOS INTELIGENTES 2”, 

“ANTIVIRUS+BACKUP+EDUCA”, entre outros, bem como que há muito 

tempo vem buscando cancelar tais serviços junto a reclamada sem 

nenhum sucesso. A reclamada contesta alegando que o valor cobrado 

pelos serviços de acesso à internet Banda Larga foi exatamente o 

contratado. Afirma que no tocante aos serviços de “ANTIVÍRUS, BACKUP 

E EDUCA”, não há que se falar em cobrança indevida, tendo em vista que 

os referidos não geram aumento no valor dos serviços de internet 

contratados pelo autor. Sustenta que não houve prática de qualquer ilícito, 

não havendo qualquer falha na prestação de serviços. Da análise dos 

autos, verifica-se que a autora trouxe extrato que comprova as 

cobranças dos valores indevidos. Em que pese as alegações da parte 

promovida, a mesma não logrou êxito em desconstituir as alegações da 

promovente. Isso porque não trouxe aos autos nenhum documento ou 

gravação telefônica capaz de comprovar que a promovente contratou tais 

serviços, ou seja, quer se eximir da responsabilização pela má prestação 

dos serviços que oferece aos seus clientes e da insegurança gerada ao 

consumidor, sem trazer aos autos absolutamente nada, apenas meras 

alegações. A realização de várias cobranças consideradas indevidas e 

de modo reiterado, não conseguindo a parte promovente resolver o 

problema administrativamente, configura falha na prestação do serviço e 

gera a obrigação de reparar os danos. Deixando a reclamada de 

comprovar os fatos modificativos e/ou extintivos do direito do autor, ônus 

que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 
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de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante 

os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da 

falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Com relação ao pedido de condenação da requerida, a devolução em 

dobro dos valores pagos indevidamente por serviços não contratados, 

afasto a penalidade requerida, ante a ausência de má-fé ou engano 

injustificável do fornecedor. Dessa maneira entendo por condenar a 

requerida a devolver o valor na forma simples, no montante total de R$ 

1.504,50 (mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta centavos). Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) determinar o cancelamento das cobranças referentes aos serviços de 

“COMODIDADE PACOTE DE SERVIÇOS INTELIGENTES 2”, 

“ANTIVIRUS+BACKUP+EDUCA”; 2) condenar a reclamada a pagar a 

reclamante o valor de R$ 1.504,50 (mil, quinhentos e quatro reais e 

cinquenta centavos), referente aos valores pagos indevidamente por 

serviços não contratados, acrescido de juros de mora de 1% e correção 

monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir do pagamento indevido. 3) 

condenar a reclamada a pagar a reclamante, a título de danos morais, R$ 

2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da 

data desta sentença. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste, 26 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011524-36.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AURIMAR GUEDES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011524-36.2015.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: AURIMAR GUEDES LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, em 24/08/2016. Compareceu sua advogada, a 

qual solicitou juntada de preposição para justificativa da ausência do 

autor. O reclamante juntou justificativa da ausência (ID n. 3581332), com 

atestado de 25/08/2016, no qual justifica sua ausência no 

acompanhamento de sua esposa, em tratamento e consultas. Não há, 

contudo, qualquer justificativa para a ausência na data da audiência, em 

24/08/2016. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que a 

parte autora, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à 

sessão de conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, 

o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

C e z a r  F o r t e s  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste-MT, data da assinatura digital. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011384-02.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011384-02.2015.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. REQUERENTE: LEONILDA DE OLIVEIRA 

SILVA REQUERIDO: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte 

autora. Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer à 

audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que a parte autora, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Gui lherme Audax Cezar For tes Juiz  Leigo 

_________________________________________________________ 
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Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste-MT, data da assinatura digital. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005065-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE MARQUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1005065-69.2017.8.11.0037 Reclamante: LUIS HENRIQUE 

MARQUES PEREIRA Reclamada: BANCO BRADESCARD S.A S E N T E N Ç 

A A parte reclamante, embora devidamente intimada (Id 10490637), deixou 

de comparecer na audiência de conciliação (Id 11202418), sem apresentar 

qualquer justificativa plausível pela ausência na audiência de conciliação. 

Vale ressaltar que a presença das partes nas audiências é obrigatória, 

devendo as mesmas apresentar suas justificativas até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, 

no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da 

Lei nº 9.099/95). Ensina o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná). Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento 

pessoal das partes às audiências designadas decorre do princípio maior 

do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre 

os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da 

Capital do Estado de São Paulo). Ante o exposto, com fundamento no 

Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, OPINO 

pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução de mérito, ante a 

ausência injustificada da Reclamante à audiência. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 90.99/95), OPINO pela CONDENAÇÃO da promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Leidydaime Barros de Almeida 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste, 28 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005068-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS APOLINARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1005068-24.2017.8.11.0037 Reclamante: LUIZ CARLOS 

APOLINARIO Reclamada: BANCO BRADESCO S.A. S E N T E N Ç A A 

parte reclamante, embora devidamente intimada (Id 10491812), deixou de 

comparecer na audiência de conciliação (Id 11203703), sem apresentar 

qualquer justificativa plausível pela ausência na audiência de conciliação. 

Vale ressaltar que a presença das partes nas audiências é obrigatória, 

devendo as mesmas apresentar suas justificativas até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, 

no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da 

Lei nº 9.099/95). Ensina o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná). Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento 

pessoal das partes às audiências designadas decorre do princípio maior 

do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre 

os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da 

Capital do Estado de São Paulo). Ante o exposto, com fundamento no 

Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, OPINO 

pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução de mérito, ante a 

ausência injustificada da Reclamante à audiência. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 90.99/95), OPINO pela CONDENAÇÃO da promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 
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estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Leidydaime Barros de Almeida 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste, 28 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005071-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS APOLINARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1005071-76.2017.8.11.0037 Reclamante: LUIZ CARLOS 

APOLINARIO Reclamada: BANCO BRADESCARD S.A S E N T E N Ç A A 

parte reclamante, embora devidamente intimada (Id 10493990), deixou de 

comparecer na audiência de conciliação (Id 11204019), sem apresentar 

qualquer justificativa plausível pela ausência na audiência de conciliação. 

Vale ressaltar que a presença das partes nas audiências é obrigatória, 

devendo as mesmas apresentar suas justificativas até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, 

no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da 

Lei nº 9.099/95). Ensina o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná). Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento 

pessoal das partes às audiências designadas decorre do princípio maior 

do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre 

os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da 

Capital do Estado de São Paulo). Ante o exposto, com fundamento no 

Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, OPINO 

pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução de mérito, ante a 

ausência injustificada da Reclamante à audiência. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 90.99/95), OPINO pela CONDENAÇÃO da promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Leidydaime Barros de Almeida 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste, 28 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005086-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1005086-45.2017.8.11.0037 Reclamante: JOSILDO DA SILVA 

Reclamada: BANCO BRADESCO S.A. S E N T E N Ç A A parte reclamante, 

embora devidamente intimada (Id 10499543), deixou de comparecer na 

audiência de conciliação (Id 11423176), sem apresentar qualquer 

justificativa plausível pela ausência na audiência de conciliação. Vale 

ressaltar que a presença das partes nas audiências é obrigatória, 

devendo as mesmas apresentar suas justificativas até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, 

no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da 

Lei nº 9.099/95). Ensina o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná). Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento 

pessoal das partes às audiências designadas decorre do princípio maior 

do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre 

os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da 

Capital do Estado de São Paulo). Ante o exposto, com fundamento no 

Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, OPINO 

pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução de mérito, ante a 

ausência injustificada da Reclamante à audiência. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 90.99/95), OPINO pela CONDENAÇÃO da promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 
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que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Leidydaime Barros de Almeida 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste, 28 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-07.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR APARECIDO CAUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGILIZA CAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000784-07.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 30.750,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PAGAMENTO INDEVIDO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ADENIR APARECIDO CAUS Parte Ré: REQUERIDO: 

AGILIZA CAR Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais com Pedido de Liminar, ajuizada por ADENIR APARECIDO 

CAUS em face da reclamada AGILIZA CAR, sob o argumento de que seu 

nome foi incluso indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma 

o reclamante que possuía um veiculo modelo Prisma, que foi dado como 

parte do pagamento de uma casa adquirida do Sr. Diones Caetano da Silva 

e da sua esposa Alessandra dos Santos Silva. A transferência do veículo 

ocorreu no ano de 2014. Posteriormente, o veículo foi vendido pelo Sr. 

Diones para o Sr. Osvaldo Batista da Silva, sócio proprietário da empresa 

Ré. Alega o reclamante que o Sr. Osvaldo Batista da Silva, sócio 

proprietário da empresa Ré, entrou em contato com ele para cobrar dívidas 

de IPVA. Na ocasião o Sr. Osvaldo Batista da Silva, informou que se não 

fosse pago o IPVA, o nome do reclamante seria inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito. Para evitar que seu nome fosse incluso nos órgãos 

de proteção ao crédito, o reclamante realizou o pagamento do valor 

cobrado, mesmo sem dever nada. Contudo, mesmo diante do pagamento, 

a reclamada negativou o nome do reclamante. Diante disso, o requerente 

requer a declaração de inexistência do débito, a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a 

restituição do valor indevidamente pago. A parte reclamada por sua vez 

contesta a presente ação afirmando que a parte reclamante não 

comunicou o pagamento do débito e como realiza diversos negócios, não 

teve como identificar o depósito. Aduz que se houvesse a informação do 

pagamento por parte do reclamante, a requerida teria retirado a restrição 

imediatamente. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Em que pese tenha a 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

relação jurídica existente entre as partes e o negócio que gerou o débito 

descrito na restrição. Não há nos autos nenhum documento assinado pela 

parte reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Também 

não existe no processo nenhum documento que demonstre o débito 

descrito na restrição. A parte reclamada nem sequer cita em sua 

contestação o que gerou o débito, apenas afirma que a parte reclamante 

devia valores. Ademais, a alegação da reclamada de que não foi 

informada do pagamento do débito cobrado não é capaz de elidir a 

responsabilidade dela pela inscrição indevida do nome da parte 

reclamante. A desorganização contábil da parte reclamada não pode ser 

utilizada como justificativa para afastar o dano moral pleiteado pela 

reclamante. Não existe para o consumidor o dever de informar o 

pagamento do débito, porém cabe a reclamada manter uma organização 

financeira que identifique todo o fluxo de dinheiro no seu caixa para 

impedir acontecimentos como o narrado no presente processo. Assim, 

diante do pagamento do débito descrito na restrição pelo consumidor, 

cabe a reclamada manter uma gestão que identifique e individualize o 

pagamento para efetuar a baixa do débito em um prazo razoável. A 

jurisprudência é uníssona e estipular prazo de 05 (cinco) dias para que a 

empresa mantenedora da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito efetue a baixa da restrição. RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

MAUS PAGADORES APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. O presente caso versa sobre a 

manutenção do nome do autor em cadastros negativos de crédito mesmo 

após o pagamento do débito. Com efeito, a quitação da dívida restou 

comprovada pelos documentos juntados às fls. 10/11. Ainda que o 

pagamento do débito tenha ocorrido após três meses e com desconto, 

cabia à ré proceder à exclusão do nome do demandante, a contar da data 

do pagamento (14/8/2012, fl. 11), em não superior a 05 dias. Destaca-se 

que, embora o entendimento anterior das Turmas Recursais fosse de que 

o prazo de 30 dias para a exclusão da inscrição fosse razoável, 

recentemente a Turma de Uniformização, alinhando-se aos julgados do 

STJ, estabeleceu o prazo de 05 dias para exclusão de anotações 

negativas a partir do pagamento, quer pela agilidade dos meios eletrônicos 

hoje disponíveis, quer por analogia ao prazo do art. 43, parágrafo segundo 

do CDC para que o devedor efetue o pagamento a fim de evitar a inscrição 

do seu nome em rol de devedores. Por outro lado, o quantum indenizatório 

fixado na sentença (R$ 3.000,00) não merece aumento porque condizente 

com os parâmetros usuais das Turmas Recursais em fatos da mesma 

natureza, salientando-se que a hipótese difere da anotação indevida 

porque, no caso, a inscrição originária se deu de forma regular, 

tornando-se indevida apenas no momento em que, após a quitação do 

débito, o nome do demandante seguiu registrado nos órgãos de proteção 

ao crédito. Assim, não cabe a majoração da indenização por dano moral. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004416491, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 07/08/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004416491 RS, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 07/08/2013, 

Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 09/08/2013) Diante disso, a requerida não se desincumbiu de 

comprovar fatos modificativos ou extintivos do direto da parte requerente, 

não cumprindo com seu ônus, conforme preceitua o 373, II do CPC. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a inscrição indevida do nome da parte 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não há dúvida de que a 

conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte 

reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a requerida não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte requerente, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Analisando o extrato de restrição trazido pela parte reclamante, 

observa-se que ela possui única anotação em seu nome efetuada pela 

reclamada. Não se aplica no presente caso, a Súmula nº 385 do E. STJ, 

tendo em vista que na ocasião em que a ré negativou o nome da parte 

reclamante não havia nenhuma negativação preexistente. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 
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dano moral em R$5.000,00 (quatro mil reais). No tocante ao pleito da parte 

reclamante à indenização por dano material, entendo que deve ser 

reconhecida sua procedência. Analisando o processo, observa-se que a 

parte reclamada não fez prova da exigibilidade do valor descrito na 

restrição, não justificando a origem do débito. Existe prova no processo de 

que a parte reclamante realizou o pagamento de débito indevido. Assim, a 

parte reclamada deverá restituir o valor de R$750,00 (setecentos e 

cinquenta reais) pagos pela parte reclamante. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela reclamada; 2) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% 

ao mês, ambos a contar da data desta sentença; 3) determino a exclusão 

do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 4) 

condenar a reclamada a restituir a parte reclamante o valor de R$750,00 

(setecentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados a partir 

do desembolso; Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação 

do item “3” não seja cumprida. Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicada no sistema PJE. Com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Em caso de pagamento do valor da 

condenação/transação, com a concordância da parte credora, sendo 

necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua 

expedição, observando-se em caso de transferência para a conta do(a) 

patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar 

quitação" no instrumento procuratório. Às providências. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. LUIZ HENRIQUE 

MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 28 de 

março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010945-88.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO TIAGO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010945-88.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 3.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA APARECIDA BRITO Parte Ré: REQUERIDO: 

RODOLFO TIAGO DOS SANTOS Vistos. Dispensado o relatório, com 

fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA de cheque proposta por MARIA APARECIDA BRITO em face 

de RODOLFO TIAGO DOS SANTOS, devidamente qualificados na exordial. 

A reclamante afirma ser credora do valor discriminado no cheque de 

titularidade da Reclamada de nº. 51, do banco HSBC, emitido de forma 

pré-datada para o dia 17 de novembro de 2012, que foi devolvido pelo 

banco sacado por insuficiência de fundos que atualizado até o dia 18 de 

Julho de 2017 perfaz o valor de R$ 6.415,66 (seis mil, quatrocentos e 

quinze reais e sessenta e seis centavos), conforme cálculo anexo a 

exordial (id 9183839 - Pág. 2). É a suma do essencial. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada, 

apesar de devidamente citada e intimada (id 8759145 - Pág. 1), não 

compareceu à audiência de conciliação realizada nestes autos, e nem 

apresentou justificativa plausível de sua ausência. Desta forma, não tendo 

sido sequer alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para 

a ausência da reclamada na audiência de conciliação, e, em se tratando 

de direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, conforme 

determina o artigo 20 da Lei 9.099/95, com o imediato julgamento da causa, 

nos termos do artigo 23 da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia 

da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. Extrai-se da exordial que o cheque foi emitido pela parte reclamada. 

Com efeito, a literalidade inerente aos títulos de crédito, possibilita ao titular 

do crédito exigir todas as obrigações decorrentes da assinatura constante 

do título cambial, o que representa, para o obrigado, o dever de satisfazer 

na exata extensão mencionada no título. Os títulos por assim, possuem 

exigibilidade, sem a necessidade de demonstração da origem da relação e 

de outra parte, pela abstração, subprincípio decorrente da autonomia, os 

cheques se desvinculam da relação fundamental que lhe deram origem ao 

serem postos em circulação, logo, são títulos certos e líquidos, incumbindo 

ao requerido o ônus da prova de alguma ilicitude que desqualifique os 

títulos, o que não ocorreu nos autos. Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I do Estatuto Processual Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido formulado pelo reclamante para condenar a reclamada ao 

pagamento de R$ 6.415,66 (seis mil, quatrocentos e quinze reais e 

sessenta e seis centavos), devidamente atualizados pelo IGP-M/FGV, 

desde a propositura da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação, ambos até o efetivo pagamento. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema PJE. Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Às providências. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. LUIZ 

HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 28 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012189-52.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEO ANTONIO ZANCAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A (ADVOGADO)

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT0009373A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KINGSTON SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP (REQUERIDO)

MOIP PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012189-52.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 29.108,60; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LEO ANTONIO ZANCAN Parte Ré: REQUERIDO: 

KINGSTON SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP, MOIP PAGAMENTOS 

S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in 

fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. A parte reclamante requereu a 

desistência desta reclamação com relação a reclamada KINGSTON 

SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP no termo de audiência (id 3590992 

- Pág. 1). Ante o requerimento feito pelo reclamante homologo o pedido de 

desistência com relação a reclamada KINGSTON SERVICOS DE 

COBRANCA LTDA - EPP, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos. A revelia ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações em que a 

parte reclamada deixa de apresentar contestação, a teor do artigo 344 do 

NCPC, ou ainda, por força de sua ausência à sessão de conciliação ou 

audiência de instrução, nos termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 

9.099/95. No caso em testilha, denota-se que a parte requerida MOIP 

PAGAMENTOS S.A, por mais que tenha sido devidamente citada através 

do Aviso de Recebimento (id 3590958 - Pág. 1), deixou de comparecer 

audiência de conciliação, conforme termo de audiência (id 3590980 - Pág. 

1). A reclamada também não apresentou contestação no prazo legal, 

quedando-se inerte perante as alegações e documentos juntados pela 

parte requerente. Em virtude disso, DECRETO a REVELIA da requerida 

MOIP PAGAMENTOS S.A, nos termos do art. 344 do CPC e do artigo 20 da 
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Lei nº 9.099/95 e passo ao julgamento antecipado da lide. In casu, em se 

tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, nos 

arts. 7, parágrafo único e 18, estabelecem a responsabilidade solidária 

entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte reclamante efetuou a compra de diversos 

produto na loja virtual Digital Market, porém dos produtos adquiridos o tênis 

Adidas Unissex não foi entregue. O pagamento dos produtos adquiridos 

na loja virtual Digital Market foi efetuado através dos serviços da 

reclamada MOIP PAGAMENTOS S.A. Não obstante, a parte reclamante, por 

várias vezes, tenha entrado em contato com a reclamada a fim de 

ressarci-la do valor pago, não obteve êxito. Além do não ressarcimento do 

valor pago pelo produto que não foi entregue, a reclamada MOIP 

PAGAMENTOS S.A debitou duas vezes no cartão do reclamante o valor 

total da compra. No presente caso, houve falha na prestação do serviço 

da reclamada em deixar de proceder a devolução do valor pago pela parte 

reclamante pelo produto não entregue, bem como por não efetuar o 

estorno da cobrança em duplicidade. A responsabilidade da reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Já com 

relação ao dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge da 

falha na prestação do serviço pela reclamada. No mesmo sentido, verbis: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE 

PRODUTO EM SITE DE VENDAS. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA 

DO BEM. DANO MORAL. CABIMENTO. Caso em que a parte autora adquiriu 

um televisor junto ao site de vendas da empresa requerida, a qual não 

entregou o produto em data aprazada bem como não deu qualquer 

justificativa acerca da mora. Dano moral em caráter excepcional o qual 

ultrapassa o mero dissabor. Falha na prestação do serviço. Prejuízo in re 

ipsa. Deram provimento ao recurso. Unânime.? (Apelação Cível Nº 

70045683448, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 24/11/2011) (grifei). 

RECURSO INOMINADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUMINDENIZATÓRIO FIXADO NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS 

CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Enseja direito à indenização a título de 

danos morais se restar demonstrado que o fornecedor do produto ou 

serviço agiu com negligência, diante da ausência da entrega do produto 

adquirido pelo consumidor. Mantém-se o valor da indenização se foi fixado 

dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (RECURSO 

INOMINADO Nº 001.2010.046.080-5. RECORRENTE: Sociedade Comercial e 

Importadora Hermes S/A. RECORRIDO: Karla Cecília Carvalho de Godoy. 

Relator Juiz Valmir Alaércio dos Santos. Julgado em 15/03/2012). 

(destaquei) A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, 

bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 

não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.? (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Com relação ao pedido de condenação da reclamada 

a título de repetição de indébito do valor pago pelo tênis Adidas Unissex 

que não foi entregue, vejo que razão não lhe assiste. O consumidor pode 

optar por qualquer das alternativas previstas no artigo 18, § 1º do CDC, 

dentre as quais a restituição do preço pago, de forma simples e não como 

postulado na inicial, pois a devolução em dobro é aplicável apenas para os 

casos de cobrança indevida. Assim, restou demonstrado nos autos no 

valor de R$ 159,90 (cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos), 

a título de danos materiais. Com relação ao pedido de condenação da 

reclamada a restituir em dobro o valor debitado no seu cartão em 

duplicidade, vejo que razão lhe assiste. O Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no artigo 42, parágrafo único que “o consumidor 

cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor 

igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 

monetária e juros legais”. Assim, a reclamada deverá restituir em dobro o 

valor de R$ 574,40 (quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta 

centavos) debitado erroneamente no cartão de crédito do reclamante. 

Diante do exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, decido pela 

parcial procedência do pedido inaugural, para: 1) condenar a reclamada a 

pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data; 2) 

condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 159,90 (cento e 

cinquenta e nove reais e noventa centavos) a título de danos materiais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso; 3) condenar a 

reclamada a restituir em dobro o valor de R$ 574,40 (quinhentos e setenta 

e quatro reais e quarenta centavos), acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do 

efetivo desembolso . Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Publicada no sistema PJE. Com o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Às providências. LUIZ 

HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 28 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012472-75.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GUADAGNIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012472-75.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JULIANA GUADAGNIN Parte Ré: REQUERIDO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. 

Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de 

apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Fundamento. Decido. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos 

autos, verifica-se que a reclamante era proprietária do veículo Ford Fiesta, 

cor prata, placa JHO-8652, renavam 00199131552. A reclamante narra 

que colocou seu veículo a venda e quando conseguiu um comprador, foi 

surpreendida com um gravame indevido sobre seu veículo. O gravame foi 

inserido a requerimento da requerida BV Financeira, contudo, reclamante 

alega que nunca teve nenhuma relação jurídica com a requerida. Assim, a 

reclamante requer a declaração de inexistência de relação jurídica com a 

baixa do gravame, bem como a condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). 

Ao contestar a presente ação, a reclamada afirmou que fez contrato de 

financiamento do veículo Ford Fiesta com o Sr. Marcio da Silva. Contudo, 

houve desacordo comercial que fez com que o contrato fosse cancelado 

e o gravame sobre o veículo baixado. A reclamada afirma que inseriu de 

forma devida o gravame sobre o veículo, frente aos documentos 

apresentados e o contrato de financiamento realizado com o Sr. Marcio, 

bem como declara que o gravame permaneceu por apenas 20 (vinte) dias 

sobre o veículo, período incapaz de gerar qualquer desvalorização do 

veículo ou causar danos morais a parte autora. Contudo, em que pese a 

reclamada tenha apresentado o contrato de financiamento realizado entre 

ela e o Sr. Marcio, não existe nenhuma prova de que a proprietária do 

veículo autorizou o acordo comercial envolvendo seu bem. No presente 

caso, houve falha na prestação do serviço da reclamada na medida em 

que negociou bem de terceiros sem sua anuência. A responsabilidade da 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Já com 

relação ao dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge da 

falha na prestação do serviço pela reclamada. No mesmo sentido, verbis: 

E M E N TA CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

GRAVAME INDEVIDO DE VEÍCULO. REPARAÇÃO MORAL DEVIDA. 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. APELOS DESPROVIDOS. I - Verificada a 

ocorrência de gravame indevido de veículo, deve ser mantida incólume a 

decisão que condenou a instituição financeira ao pagamento de 

indenização por dano moral a proprietário do automóvel impossibilitado de 

dispor livremente do bem, à luz do art. 5º, X, da CF, art. 6º, VI, art. 14 do 

CDC e art. 927 do CC; II - e incabível a reparação de dano material na 

hipótese em que a desvalorização do veículo não é causa necessária nem 

adequada do gravame, mas sim do decurso do tempo e da utilização do 

bem pela parte; III- atendendo à proporcionalidade e à razoabilidade a 

quantia fixada a título de honorários advocatícios, não há que se falar em 

majoração ou redução; IV - apelações desprovidas. (TJ-MA - APL: 

0310732014 MA 0025334-29.2013.8.10.0001, Relator: CLEONES 

CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 29/05/2015, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2015) DANO MORAL. 

GRAVAME INDEVIDO SOBRE VEÍCULO. ARBITRAMENTO. 1. A imposição 

de gravame sobre veículo pertencente à autora gera dano moral passível 

de reparação. A responsabilidade do réu é objetiva, inexistindo culpa 

exclusiva da vítima ou de terceiro. 2. No arbitramento do dano moral, há 

que se observar as circunstâncias da causa, a capacidade econômica 

das partes e as finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. 

Essa fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o 

arbitramento foi adequado, não merecendo redução. 3. Recurso não 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  0 2 0 2 6 9 5 1 9 2 0 0 9 8 2 6 0 0 0 4  S P 

0202695-19.2009.8.26.0004, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

13/08/2014, 6ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de 

Publicação: 13/08/2014) A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso 

X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivada pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Diante do 

exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, decido pela procedência 

em parte dos pedidos contidos na inicial para: 1) Declarar a inexistência de 

relação jurídica entre a reclamante e a parte reclamada; 2) Condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente 

pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a contar da data 

desta sentença. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Publicada no sistema PJE. Com o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Às providências. LUIZ 

HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 28 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012209-43.2015.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRIMAVERA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAURI PAULA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012209-43.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 14.115,87; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, NOTA PROMISSÓRIA, INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CENTRO EDUCACIONAL PRIMAVERA LTDA - EPP 

Parte Ré: REQUERIDO: JAURI PAULA SILVA JUNIOR Vistos. Dispensado o 

relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA de notas promissórias proposta por CENTRO 

EDUCACIONAL PRIMAVERA LTDA – EPP em face de JAURI PAULA SILVA 

JUNIOR, devidamente qualificados na exordial. A reclamante afirma ser 

credora do valor discriminado em 09 (nove) notas promissórias emitidas 

pelo requerido, que juntas perfazem o valor atualizado de R$ 14.115,87 

(quatorze mil, cento e quinze reais e oitenta e sete centavos), conforme 

cálculo anexo a exordial. É a suma do essencial. Os autos estão maduros 

para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada, 

apesar de devidamente citada e intimada (8308315 - Pág. 1), não 

compareceu à audiência de conciliação (id 8268005 - Pág. 1) realizada 

nestes autos, e nem apresentou justificativa plausível de sua ausência. 

Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável para a ausência da reclamada na audiência de 

conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, conforme determina o artigo 20 da Lei 9.099/95, com o 

imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23 da Lei nº 9.099/95. 

Ressalte-se que a contumácia da reclamada importa em confissão ficta 

dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Extrai-se da exordial que o cheque 

foi emitido pela parte reclamada. Com efeito, a literalidade inerente aos 

títulos de crédito, possibilita ao titular do crédito exigir todas as obrigações 

decorrentes da assinatura constante do título cambial, o que representa, 

para o obrigado, o dever de satisfazer na exata extensão mencionada no 

título. Os títulos por assim, possuem exigibilidade, sem a necessidade de 

demonstração da origem da relação e de outra parte, pela abstração, 

subprincípio decorrente da autonomia, os títulos se desvinculam da 

relação fundamental que lhe deram origem ao serem postos em circulação, 

logo, são títulos certos e líquidos, incumbindo ao requerido o ônus da 

prova de alguma ilicitude que desqualifique os títulos, o que não ocorreu 

nos autos. Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I do Estatuto 

Processual Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido formulado pelo 

reclamante para condenar o reclamado ao pagamento de R$ 14.115,87 

(quatorze mil, cento e quinze reais e oitenta e sete centavos), 

devidamente atualizados pelo IGP-M/FGV, desde a propositura da ação e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, ambos até 

o efetivo pagamento. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicada no sistema PJE. Com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Às providências. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA 

SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 28 de março de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-31.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATHAN MARQUES VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010177-31.2016.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Sustenta a parte 

requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida 

por um débito que desconhece, afirmando que “...ficou surpreendido ao 

ver seu nome negativado, vez que não celebrou nenhum contrato com o 

requerido, portanto não pode ser responsável por este débito(...).” O 

requerido contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato firmado com o requerente, juntando aos autos 

faturas de utilização do cartão de crédito. Aduz, que a negativação é 

legítima, ante a inadimplência da parte requerente A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito do 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. 

Todavia, em audiência de instrução em julgamento, a parte requerente 

muda a versão dos fatos narrados na inicial e passa a afirmar que 

possuía dois cartões de créditos junto a requerida, mas que havia quitado 

seus débitos, através de dois acordos que lhe foram oferecidos, e que 

após a quitação seu nome se manteve inscrito nos cadastros de restrição 

ao crédito. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a alteração 

da narrativa dos fatos fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. 

Desse modo, deve prevalecer a versão narrada na peça inicial, caso 

contrário restaria prejudicada a defesa da parte requerida. Como dito, em 

sua peça inicial a parte requerente sustenta que não celebrou nenhum 

contrato com o requerido, e por isso estaria sofrendo com cobrança e 

negativação ilegítima por parte do requerido. Posteriormente, o próprio 

autor em depoimento pessoal, em audiência de instrução em julgamento, 

altera a versão dos fatos e admite possuir vinculo jurídico com a 

requerida, e ainda admite o débito, nas faturas de dois cartões que 

possuía. O requerente afirma, contudo, que lhe foi oferecido dois acordos 

para pagamento e quitação total dos débitos junto ao requerido, e que 

mesmo após pagamento seu nome continuou negativado. Porém ao juntar 

os comprovantes de pagamento dos referidos acordos, temos que o último 

pagamento foi realizado no dia 28/12/2015, e a consulta ao extrato de 

negativação, juntado com a inicial, foi realizada no dia 21/10/2015, data 

anterior ao pagamento. Ou seja, não há que se falar em negativação 

indevida, já que o próprio autor admitiu a contratação, o consumo e o 

débito, mesmo após ter narrada na inicial que nunca contratou com o 

requerido. E também não há que se falar em manutenção indevida da 

negativação, já que não há prova mínima de que após o pagamento 

realizado em 28/12/2015 a negativação foi mantida, pois o extrato de 

negativação constante nos autos foi retirado em data anterior ao 

pagamento. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe 

à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. 

Assim, cabia à parte requerente comprovar que após regular pagamento 

do débito, a negativação foi mantida, já que inclusive mudou a versão dos 

fatos, ao admitir a contratação e o débito junto ao requerido. Assim, diante 

da confirmação realizada pelo requerente, de que a contratação existiu e 

o débito que ensejou a negativação era devido, e não havendo provas 

mínimas da manutenção da inscrição após pagamento dos débitos, 

presume-se correta a alegação mencionada na contestação. Portanto, 

dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, tampouco em 

danos morais, pois a negativação tem contornos de legitimidade. Não resta 

dúvida de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação 

com a intenção de não cumprir com suas obrigações e enriquecer-se 

ilicitamente. No caso, a parte reclamante agiu, irrefutavelmente, de má-fé, 
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ao ingressar com ação declaratória de indenização por danos morais em 

decorrência do ato ilícito. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Pelo exposto, julgo improcedente a pretensão deduzida na 

inicial. E condeno a parte reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor 

da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da Promovida. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Gabriela 

F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste, 27 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001702-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUANY FERREIRA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001702-74.2017.8.11.0037 REQUERENTE: LUANY FERREIRA 

REZENDE REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento e decido. O cerne 

da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da 

parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de 

que não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo a origem da 

cobrança que ensejou a anotação junto SPC/SERASA no R$ 705,04. A 

Reclamada alega em sua defesa que os débitos foram gerados em razão 

do contrato de n.º 5044410078 em nome da parte, cancelado por 

inadimplência. A Promovida, em sua contestação, comprovou não somente 

a relação jurídica, como também a existência do débito negativado, 

inclusive compondo o valor minuciosamente. Com efeito, o sistema de 

controle da ré demonstra que a reclamante era titular do terminal 66 

3498-3286, ativado em 31.10.2011 e retirado em 21.05.2014 por 

inadimplência dos meses de 19/2012 a 02/2013, cuja soma dos valores 

perfaz R$ 705,04 (...). Ora, o telefone foi instalado em outubro 2011 na 

casa do pai da reclamante (Pedro de Lima Pinto), no endereço que ela 

indicou na petição inicial, qual seja, Avenida Belo Horizonte, 182, Centro 

Leste, nesta cidade. Permaneceu ativo por mais de ano, com as contas 

pagas, inclusive mediante parcelamento. Essa situação é incompatível com 

a hipótese de fraude, sem contar que a reclamante, em impugnação à 

contestação, o fez de forma genérica, não contrapondo as evidências 

probatórias apresentadas pela reclamada, mesmo porque verossímeis. Em 

réplica sequer negou que a linha tenha sido instalada naquele endereço 

que ela mesmo confessou que mora. Portanto, entendo provados 

suficientemente a relação jurídica e os débitos. A reclamante ingressou 

com outras três ações neste Juizado, tendo desistido de duas, o que 

indica que manteve-se as negativações, que, embora posteriores a esta, 

evidenciam a condição de devedora contumaz da reclamante. A terceira 

ação, processo 1001701-89.2017, contra a Sky, por negativação próxima 

à data da realizada pelo fornecedor que figura no polo passivo deste 

processo, foi julgada improcedente em 27.03.2018. Então, entendo que a 

credibilidade da reclamante resta abalada por seu comportamento de 

contumaz inadimplência, não fazendo jus a indenização por dano moral, 

seja por seu histórico, seja, em especial, porque provado, ao ver deste 

juízo, o débito em discussão neste processo. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inaugural. Isento de custas. Preclusa a via recursal, dê-se baixa 

nos autos. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Primavera do Leste-MT, 29 de março de 2018. 

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 29 de março de 2018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011163-82.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAL SOLIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011163-82.2016.8.11.0037 

Promovente: ANTONIO DAL SOLIO Promovido: SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA - SEFAZ MT e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por ANTONIO DAL SOLIO em face 

de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT e MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE. Devidamente citados, os reclamados 

apresentaram contestações tempestivas. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. O autor alega possuir 74 

anos e que necessitava urgentemente realizar uma tomografia 

computadorizada do quadril bilateral e tomografia computadorizada de 

coluna lombo sacra. Aduz ter solicitado ao Município de Primavera a 

gratuidade do tratamento receitado pelo médico especialista, entretanto, 

não obteve resposta. Afirma não possuir condições de arcar com os 

custos do exame, bem como que tais procedimentos devem ser realizados 

com extrema urgência, ante o possível agravamento do problema. O 

estado emergiu contra a ordem e a qualquer determinação de multa que 

poderia ser deferida pelo magistrado. Analisando-se os autos, observa-se 

que a tutela de urgência foi deferida na decisão de ID n°3344960 e 

devidamente cumprida, conforme demonstra a petição de ID n°3344980. 

Pois bem. Insta mencionar que a saúde da população é dever do Estado e 

garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para o seu 

bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a 

sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito 

do cidadão ao recebimento de amplo atendimento médico, de forma 

gratuita, desde que prescritos por profissional médico à pessoa 

hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos 

financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu 

sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua 

própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à saúde 

como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o 

mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior 

dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa fática 

descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que o paciente estava necessitando, com 

urgência, da realização dos exames, que, no entanto, não estava sendo 

disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Cumpre mencionar que o 

autor já estava há 10 meses aguardando para a realização do 

procedimento e tal demora corroborou para o agravamento de seu estado 

de saúde, sendo necessário realizar os exames com urgência, para que 

seu problema não agravasse ainda mais. Ademais, não se pode restringir 
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o direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do Estado. 

Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na medida em 

que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe 

medicação específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma 

moléstia ou enfermidade irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional 

através de medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" 

(RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim tem entendido: 

"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO 

CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO 

POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O valor 

fixado a título de multa, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se 

mostrar razoável e proporcional. Não se mostra viável a substituição da 

multa por bloqueio judicial, já que aquela somente terá incidência no caso 

de descumprimento da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS 

– NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pelo autor, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida 

nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a fornecerem o(s) 

exame(s) de Tomografia Computadorizada do Quadril Bilateral e 

Tomografia Computadorizada da Coluna Lombossacra (já realizados pelo 

Município conforme informado no id. 3344980) para fins de estabelecer o 

adequado diagnóstico, além dos demais tratamentos posteriores, que se 

fizerem necessários, conforme requerido na petição inicial, desde que 

acompanhado da necessária justificativa médica e não ultrapassada a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, limitado a 60 

salários mínimos. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 06 de março de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 06.03.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011229-62.2016.8.11.0037
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NOEMI GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Passivo:
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011229-62.2016.8.11.0037 

Promovente: NOEMI GOMES DOS SANTOS Promovido: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por NOEMI GOMES 

DOS SANTOS em face de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Devidamente citados, o 

reclamado primeiro reclamado apresentou contestação tempestiva. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. Passo à análise do mérito. Alega a autora que está atualmente 

com 40 anos de idade e necessitava urgentemente de uma consulta com 

um especialista em proctologia. Aduz ter solicitado ao Município de 

Primavera a gratuidade do tratamento, entretanto, não obteve resposta. 

Afirma não possuir condições de arcar com os custos da consulta, bem 

como que tal procedimento deve ser realizados com extrema urgência, 

ante o possível agravamento do problema. O Estado emergiu contra a 

ordem e a qualquer determinação de multa que poderia ser deferida pelo 

magistrado. Analisando-se os autos, observa-se que a tutela de urgência 

foi deferida na decisão de ID n°3345130 e devidamente cumprida. Pois 

bem. Insta mencionar que a saúde da população é dever da União, 

Estados e Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles 

proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, da consulta com um especialista, que, no entanto, não estava 

sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Cumpre mencionar 

que a autora já estava há 8 (oito) meses aguardando para a marcação da 

consulta e tal demora corroborou para o agravamento de seu estado de 

saúde, sendo necessário realizar a consulta com urgência, para que seu 

problema não agravasse ainda mais. Ademais, não se pode restringir o 

direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do Estado. 

Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na medida em 

que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe 

medicação específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma 

moléstia ou enfermidade irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional 

através de medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" 

(RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim tem entendido: 

"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO 

CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO 

POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O valor 

fixado a título de multa, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se 

mostrar razoável e proporcional. Não se mostra viável a substituição da 

multa por bloqueio judicial, já que aquela somente terá incidência no caso 

de descumprimento da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS 

– NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 
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exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida 

nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a disponibilizar 

consulta com médico especialista em proctologia (continuidade do 

tratamento), além dos demais tratamentos posteriores que se fizerem 

necessários, inclusive medicamentos que façam parte do protocolo de 

atendimento do SUS, de acordo com a indispensável prescrição médica, 

conforme requerido na petição inicial (desde que não ultrapassada a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública). Publicado no PJE. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 08 de 

março de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 08.03.2018 Eviner Valério Juiz de Direito
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011916-39.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. 

REQUERENTE: ELEN LUCI INES DUSO SILVA REQUERIDO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO: 1. RELATÓRIO: Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c artigo 27, da lei n. 

12.153/2009. Trata o processo de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ajuizada por ELEN LUCI 

INES DUSO SILVA, contra o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, pleiteando que os 

entes públicos forneçam os exames de ressonância magnética da coluna 

cervical e da coluna lombo sacra, ressonância de ambos os joelhos e 

eletroneuromiografia. A autora alega estar atualmente com 46 (quarenta e 

seis) anos de idade, precisa urgentemente dos exames citados 

anteriormente, pois sofre de transtorno do disco cervical com radiculopatia 

e transtornos internos do joelho. Afirma a autora que solicitou a realização 

do exame pela via administrativa, ocasião em que a Secretaria Municipal 

de Saúde informou que já havia dado início aos protocolos de entrada da 

solicitação para realização dos exames no dia 17 de Julho de 2014. 

Contudo, em virtude da inércia do poder público em efetuar os exames 

requeridos pela autora, não houve outra alternativa a não ser ingressar 

em juízo, solicitando que seja incumbido ao Estado e ao Município a 

obrigação de fornecer os exames. Oficiado o Núcleo de Apoio 

Técnico-NAT, este informou que em que pese não se tratar de exame de 

urgência, são procedimentos necessários para o diagnóstico correto da 

doença e a procrastinação na realização dos exames poderá causar 

atraso na realização do tratamento adequado, agravando as patologias 

com o risco, inclusive, de sequelas definitivas. Assim, o NAT recomendou 

a realização dos exames no prazo de 90 (noventa) dias, uma vez que a 

parte reclamante já havia solicitado os exames desde o mês de julho de 

2014. 2. FUNDAMENTAÇÃO: O feito oportuniza o julgamento antecipado, 

na forma do art. 355, I e II, do CPC, porque a demanda não exige a 

produção de provas, considerando que a matéria versada é unicamente 

de direito. Compulsando-se os autos, verifica-se que as partes 

reclamadas foram devidamente citadas da decisão que antecipou os 

efeitos da tutela, bem como intimadas quanto aos atos do processo. 

Contudo, vislumbra-se que o reclamado Estado de Mato Grosso, por mais 

que tenha sido devidamente citado para comparecer aos autos, não 

apresentou contestação Desse modo, nos termos do artigo 344 do Código 

de Processo Civil, decreta-se a revelia do Estado de Mato Grosso. 

Contudo, em razão da vedação existente no art. 345, inciso II, do CPC, não 

se aplicam os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública uma vez que 

indisponíveis os interesses em jogo (STJ - 2ª Turma. AgRg no REsp 

113717/ SP. Rel. Min. Humberto Martins. DJ 18/02/2010). O reclamado 

Município de Primavera do Leste informou através do ofício nº 

1 8 3 / 2 0 1 7 / G A B / L L / S M S / S U S / R e f e r e n t e  a o  P r o c e s s o  n º 

80111916-39.2016.811.0037 que cumpriu parcialmente a liminar 

anteriormente deferida, efetuando os exames de ressonância de joelhos 

direito e esquerdo, da coluna cervical e lombo sacra. Informou também que 

no que diz respeito ao exame de eletroneuromiografia, a solicitação de 

realização foi encaminhada à Central de Regulação Estadual e até o 

fornecimento das informações não havia obtido resposta acerca do 

agendamento. Na contestação (ID n. 6771362), o Município Primavera do 

Leste sustentou a revisão da jurisprudência no tocante a solidariedade 

dos Entes da Federação. Afirmou que não pretende com a contestação 

negar a solidariedade dos entes, mas sim limitar que eventuais bloqueios e 

penhoras sejam realizados de maneira indistintas onerando apenas o ente 

municipal. O Ministério Público apresentou manifestação favorável ao pleito 

do Município de Primavera do Leste afirmando que nos casos em que o 

tratamento de saúde é de alta complexidade e, portanto, de alto custo, 

injusto que o Município arque com tal ônus. Afirmou ainda que 

considerando que o Município é a parte frágil, economicamente falando, e 

que mesmo assim possui obrigações inversamente proporcionais ao seu 

orçamento, não se mostra adequado, no caso sub judice, que arque com o 

custo de exames tão dispendiosos, quando o Estado, responsável pelas 

condutas de alta complexidade, mantenha-se inerte. Pois bem. 

Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os pressupostos 

objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as 

condições da ação, e, não havendo preliminares a apreciar, nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. No tocante ao pedido formulado 

pelo reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto na Constituição 

Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à 

necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, 

em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos 

direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito 

à vida” (STF - 2.ª T. - RE-AgR 393175/RS - Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140). Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II - atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais”. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 
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contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez 

configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. Os 

argumentos são absolutamente consistentes e vêm se adequar com 

perfeição ao caso vertente. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa 

determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou o art. 

2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício”. À luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o 

dever solidário dos vários entes da federação, em garantir integral 

tratamento de saúde àqueles que o necessitam: “Nas causas envolvendo 

o acesso à saúde dos cidadãos, por meio do Sistema Único de Saúde, os 

entes federados são solidariamente responsáveis (...)”. (TRF 4ª R. - Al 

2003.04.01.041369-9 - SC - 3ª T - Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo 

Thompson Flores Lenz - DJU 21.01.2004 - p. 625). Conclui-se, portanto, 

que cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que 

tange à saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação, 

não havendo que se falar em violação do princípio da isonomia entre os 

cidadãos e nem em violação aos princípio da universalidade do acesso a 

saúde. Dessa forma, revela-se inegável o direito de acesso à saúde de 

qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não 

possuem condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Inegável, 

portanto, que diante de situações como a exposta nestes autos exsurge o 

dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida assistência à saúde 

dos cidadãos que necessitam do seu amparo. Por mais que o Município de 

Primavera do Leste, apoiado pelo Ministério Público, considere injusto que 

ele arque com os custos dos exames, não há como revisar a 

jurisprudência no momento, haja vista que ela é uníssona em afirmar que o 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

dos entes federados, de forma que qualquer um deles possui legitimidade 

para ser responsabilizado por demanda que objetive o acesso a meios e 

medicamentos para tratamento de saúde. Vale salientar que o 

entendimento predominante do STJ é nesse sentido, inclusive quando se 

trata de tratamento de alto custo. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA 

VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. 

LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. No caso, 

aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito 

líquido e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a 

incursão no conjunto fático-probatória dos autos, providência vedada pela 

Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior 

Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para 

propor ação objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa 

hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, 

cuja relevância interessa a toda a sociedade. 3. O Superior Tribunal de 

Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes 

federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar 

no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e 

medicamentos para tratamento de saúde. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO 

KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/12/2014) De qualquer forma, entendo 

que deve-se, prioritariamente, em havendo necessidade de bloqueio de 

valores, onerar em primeiro plano o Estado, que detém melhores 

condições de suportar esse encargo. Então, é dever do Poder Público, aí 

incluídos os três entes da federação, prestar assistência terapêutica 

integral àqueles que necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos 

cidadãos, não havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade 

demasiada a determinado ente. De outra banda, registra-se que a 

impossibilidade de se onerar a municipalidade somente pode servir de 

condicionante à efetividade dos direitos sociais, desde que devidamente 

demonstrado nos autos a falta de disposição econômica, e depois de 

efetuada uma análise casuística da pretensão judicializada acerca da 

razoabilidade do pedido deduzido pela parte reclamante frente à 

sociedade. No caso concreto, o Município de Primavera do Leste não 

trouxe aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira para 

deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivesse trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque o reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Posto isso, procedente o pedido inicial para fornecimento dos 

exames em comento. Verifica-se, outrossim, que prova o reclamante sua 

hipossuficiência financeira para o fornecimento do procedimento pleiteado, 

tanto que necessitou da intervenção da Defensoria Pública para ingressar 

em juízo. Assim, ao que tudo indica, não tem condições de custear suas 

despesas com exames médicos sem prejuízo do seu sustento. E, diante 

da hipossuficiência de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição 

Federal, tornou obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da 

Federação, consoante se extrai do artigo 23, inciso II, não sendo, portanto, 

a hipossuficiência financeira motivo para indeferimento do pedido inicial. 

Assim, imperiosa a procedência do pleito inicial, considerando que a parte 

reclamante provou, com os documentos encartados aos autos, a doença 

que sofre e a necessidade do exame especializado. 3. DISPOSITIVO: Ante 

o exposto, decido pela procedência dos pedidos contidos na inicial para 

condenar definitivamente o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e o 

ESTADO DO MATO GROSSO, solidariamente, a fornecer à parte 

reclamante o exame eletroneuromiografia, conforme prescrição médica, 

além dos demais tratamento posteriores, que se fizerem necessários, 

desde que acompanhados da necessária justificativa médica e não 

ultrapassada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Deixo de condenar as reclamadas a fornecerem a reclamante os exames 

ressonância magnética da coluna cervical e da coluna lombo sacra e 

ressonância em ambos os joelhos, em razão da informação constante no 

processo (id 5921234) de que os exames já foram realizados pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do Leste. Com espeque no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, julga-se extinto o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, confirmando a decisão de antecipação de tutela, 

nos termos dessa decisão. Advirto que o não cumprimento da obrigação 

de fazer ensejará a aplicação das medidas necessárias à satisfação da 

obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública. Os 

requeridos ficam advertidos que o descumprimento desta decisão judicial 

poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa de seus 

responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível (supradescrita), 

para efetivação da tutela jurisdicional. Defere-se o benefício da Justiça 

Gratuita, a reclamante. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz leigo Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. 

P. Leste-MT, 29 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011798-63.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011798-63.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. 

REQUERENTE: MARIA DE LOURDES GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO: 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c artigo 27, da lei n. 12.153/2009. Trata o 
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processo de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Tutela Provisória 

de Urgência, ajuizada por MARIA DE LOURDES GONCALVES DA SILVA, 

contra o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA - SEFAZ MT, pleiteando que os entes públicos forneçam 

exame de ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONÁRIA e outros tratamentos 

posteriores que se fizerem necessários. A reclamante alega estar 

atualmente com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, apresenta 

diagnóstico enquadrado na CID I20 (angina Pectoris) e necessita com 

urgência do exame Angiotomografia de Coronária. Afirma a autora que 

solicitou a realização do exame pela via administrativa, ocasião em que a 

Secretaria Municipal de Saúde informou que o procedimento solicitado 

extrapola a competência do município, comprometendo e trazendo lesão 

as finanças do erário municipal. Assim, a parte reclamante não viu outra 

alternativa a não ser adentrar em juízo, solicitando que seja incumbido ao 

Estado e ao Município a obrigação de fornecer o exame. Oficiado o Núcleo 

de Apoio Técnico-NAT, este informou que a análise quanto a necessidade 

do procedimento solicitado se encontra prejudicada, pois se faz 

necessária a análise dos relatórios e exames já realizados. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: O feito oportuniza o julgamento antecipado, na forma 

do art. 355, I e II, do CPC, porque a demanda não exige a produção de 

provas, considerando que a matéria versada é unicamente de direito. 

Compulsando-se os autos, verifica-se que as partes reclamadas foram 

devidamente citadas da decisão que antecipou os efeitos da tutela, bem 

como intimadas quanto aos atos do processo. Contudo, vislumbra-se que 

o reclamado MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE por mais que tenha 

enviado ofício nº 1026/2016/DRCA/SMS/SUS (id 3345670) informando que 

não possui estrutura hospitalar, profissional capacitado e dotação 

orçamentária para realizar o procedimento, não apresentou contestação. 

Desse modo, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, 

decreta-se a revelia do Município de Primavera do Leste. Contudo, em 

razão da vedação existente no art. 345, inciso II, do CPC, não se aplicam 

os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública uma vez que indisponíveis 

os interesses em jogo (STJ - 2ª Turma. AgRg no REsp 113717/ SP. Rel. 

Min. Humberto Martins. DJ 18/02/2010). O reclamado Estado de Mato 

Grosso apresentou contestação (id 3345664) alegando o princípio da 

universalidade de acesso a saúde, impertinência da multa diária e 

impugnação de valores, utilização da tabela SUS como parâmetro. Pois 

bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo preliminares a apreciar, 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No tocante ao pedido 

formulado pelo reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto na 

Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF - 2.ª T. - RE-AgR 393175/RS - Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140). Conforme dispõe o 

art. 196, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. Por outro lado, estabelece 

o art. 198 que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II - atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais”. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez 

configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. Os 

argumentos são absolutamente consistentes e vêm se adequar com 

perfeição ao caso vertente. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa 

determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou o art. 

2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício”. À luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o 

dever solidário dos vários entes da federação, em garantir integral 

tratamento de saúde àqueles que o necessitam: “Nas causas envolvendo 

o acesso à saúde dos cidadãos, por meio do Sistema Único de Saúde, os 

entes federados são solidariamente responsáveis (...)”. (TRF 4ª R. - Al 

2003.04.01.041369-9 - SC - 3ª T - Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo 

Thompson Flores Lenz - DJU 21.01.2004 - p. 625). Conclui-se, portanto, 

que cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que 

tange à saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação, 

não havendo que se falar em violação do princípio da isonomia entre os 

cidadãos e nem em violação aos princípio da universalidade do acesso a 

saúde. Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de 

qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não 

possuem condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Inegável, 

portanto, que diante de situações como a exposta nestes autos exsurge o 

dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida assistência à saúde 

dos cidadãos que necessitam do seu amparo. Assim, o Reclamado Estado 

de Mato Grosso, sequer poderia falar em inversão das funções inerentes 

aos Poderes da República e nem em transferência da gestão pública da 

saúde ao Poder Judiciário. Os administradores do Estado devem ter claro 

que o exercício da jurisdição opera-se em face de direito subjetivo 

constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz cumprir a lei e a 

ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, ante a lesão ou 

ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da República). Então, é 

dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da federação, prestar 

assistência terapêutica integral àqueles que necessitam, a fim de 

resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não havendo que se falar em 

impossibilidade de onerabilidade demasiada a determinado ente e nem em 

violação da separação de poderes. De outra banda, registra-se que a 

impossibilidade de se onerar a municipalidade somente pode servir de 

condicionante à efetividade dos direitos sociais, desde que devidamente 

demonstrado nos autos a falta de disposição econômica, e depois de 

efetuada uma análise casuística da pretensão judicializada acerca da 

razoabilidade do pedido deduzido pela parte reclamante frente à 

sociedade. No caso concreto, o reclamado não trouxe aos autos prova de 

ausência dessa disponibilidade financeira para deixar de atender ao 

pedido inicial, e, mesmo que tivesse trazido, a pretensão deduzida em juízo 

é razoável porque o reclamante busca preservar a dignidade humana que 

é consequência da própria existência do homem. Caso queiram ainda as 

partes reclamadas que o preço do exame médico pleiteado obedeça à 

tabela SUS devem cumprir a decisão judicial, dado que impossível vincular 

e interferir no preço do serviço de terceiro alheio ao processo. Posto isso, 

procedente o pedido inicial para fornecimento do exame em comento. 

Verifica-se, outrossim, que prova o reclamante sua hipossuficiência 

financeira para o fornecimento do procedimento pleiteado, tanto que 

necessitou da intervenção da Defensoria Pública para ingressar em juízo. 

Assim, ao que tudo indica, não tem condições de custear suas despesas 

com exames médicos sem prejuízo do seu sustento. E, diante da 

hipossuficiência de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição 

Federal, tornou obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da 

Federação, consoante se extrai do artigo 23, inciso II, não sendo, portanto, 

a hipossuficiência financeira motivo para indeferimento do pedido inicial. 

Assim, imperiosa a procedência do pleito inicial, considerando que a parte 

reclamante provou, com os documentos encartados aos autos, a doença 

que sofre e a necessidade do exame especializado. 3. DISPOSITIVO: Ante 

o exposto, decido pela procedência dos pedidos contidos na inicial para 

condenar definitivamente o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e o 

ESTADO DO MATO GROSSO, solidariamente, a fornecer à parte 

reclamante o exame Angiotomografia de Coronária, conforme prescrição 

médica, além dos demais tratamento posteriores, que se fizerem 

necessários, desde que acompanhados da necessária justificativa médica 

e não ultrapassada a competência do Juizado Especial da Fazenda 
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Pública. Com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julga-se 

extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, confirmando a decisão 

de antecipação de tutela, nos termos dessa decisão. Advirto que o não 

cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas 

necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o 

bloqueio de verba pública. Os requeridos ficam advertidos que o 

descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização 

penal e administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da 

medida cível cabível (supradescrita), para efetivação da tutela 

jurisdicional. Defere-se o benefício da Justiça Gratuita, a reclamante. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz leigo 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 29 de março de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 8010693-85.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA ANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTHER PEREIRA DE FREITAS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010693-85.2015.8.11.0037 Reclamante: DIVINA ANA DA SILVA 

Reclamada: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO e ESTHER PEREIRA DE FREITAS SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de ação de ação de obrigação de fazer com pedido de 

antecipação de tutela, para tratamento de saúde por meio de internação 

compulsória, a ser custeada pelo Sistema Único de Saúde, alegando ser 

esta portadora de esquizofrenia e usuária de drogas, resultando em 

situação de risco para si e terceiros. O requerido Estado de Mato Grosso 

alega ilegitimidade passiva pois compete ao Município de Primavera do 

Leste fornecer todos os meios necessários para a realização do 

tratamento da paciente em Cuiabá ou em outro município do Estado, 

improcedência da aplicação de multa diária, impugnação de valores: 

utilização da tabela sus como parâmetro e improcedência da demanda. A 

parte requerida Município de Primavera do Leste se defende alegando 

ausência de prova da doença/síndrome alegada, requerendo a 

improcedência da demanda. A parte reclamada Ester Pereira de Freitas 

apresenta contestação de negativa geral genérica. É o breve relato. Da 

Preliminar Arguida. Destaco que a Constituição Federal determina que a 

competência para cuidar da saúde e assistência pública é comum à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), 

sendo que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade arguida. Decido. A parte autora requer a 

internação compulsória da requerida Ester Pereira de Freitas para 

tratamento de esquizofrenia, com base nos documentos juntados na 

exordial, no qual indicou a necessidade de internação em hospital 

psiquiátrico, justificando tratar-se de paciente agressiva que não 

responde a sedação. Vale destacar que a solicitação do Pronto 

Atendimento Municipal está em plena consonância com os ditames legais, 

pois esse é o profissional legalmente habilitado para determinação do 

prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico, indicação de internação e 

alta médica nos serviços de atenção à saúde, atestação médica de 

condições de saúde, doenças e possíveis sequelas, dentre outras 

atividades privativas, nos termos da Lei 12.842, de 2013. Ademais os 

fatos noticiados na petição inicial e documentos acostados indicam que a 

requerida Ester Pereira de Freitas se quedava relativamente incapaz, por 

força do texto do artigo 4º, inciso III, do Código Civil. Ainda, segundo o 

hodierno entendimento jurisprudencial, é plenamente possível a internação 

compulsória sem prévia interdição da pessoa maior e, até onde se sabe 

neste feito, capaz, esclarecendo-se que aquela trata de proteção à 

s a ú d e ,  s e n d o  m a t é r i a  d e  c u n h o  e m i n e n t e m e n t e 

constitucional-administrativo, cuja ação é de competência das Varas da 

Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública (conforme o valor 

da causa) e esta constitui ação de estado, de competência da Vara de 

Família, contudo, nada obsta que ambos os pedidos sejam cumulados na 

mesma ação. Precedentes: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

DEPENDENTE QUÍMICO, IRMÃO DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE. DEVER 

DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6º E 196 DA CF/88. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO 

PROCEDENTE. O pedido de internação compulsória que visa a submissão 

de dependente químico a tratamento, sob as expensas de entes públicos, 

diz respeito ao direito à saúde previsto nos art. 6º e 196 da Constituição 

Federal, razão pela qual a competência para julgamento é de uma das 

Varas Especializadas de Fazenda Pública, notadamente se, além de não 

haver qualquer pretensão afeta ao estado da capacidade civil do enfermo, 

encontram-se inseridas no polo passivo pessoas jurídicas de direito 

público, entes que também afastam a competência específica da Vara 

Especializada de Família e Sucessões. (CC 140991/2013, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2014, Publicado no 

DJE 11/12/2014). Grifei INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRÉVIA 

INTERDIÇÃO DO INTERNANDO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA 

DE SUA MÃE RECONHECIDA. A internação compulsória prescinde de 

prévia interdição até porque o objetivo da internação é a recuperação da 

saúde do interditando, que, como ressaltado, encontra-se incapaz para 

responder, momentaneamente, pelos atos da vida civil, em razão da 

dependência química alegada, sendo o tratamento e o direito à saúde um 

direito de todos, como se verifica da leitura do artigo 196 da Constituição 

Federal. (TJ-MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 

20/05/2014, Câmaras Cíveis/ 7ª CÂMARA CÍVEL). Grifei CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO. 1. O Juízo da 

Fazenda Pública tem competência nas ações em que a Fazenda Pública 

figura como parte, não tendo como se falar em competência do Juízo de 

Interdição, porque na espécie não há esse pedido, e nem em competência 

do Juízo de Família, na medida em que a Lei nº 10.216/01 fala que se trata 

de uma ação civil de saúde, e não de estado. 2. Conflito de competência 

procedente. (TJ-MA. CC: 0278432014 MA 0011442-53.2013.8.10.0001, 

Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 18/12/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/01/2015). Grifei De 

outro lado, não há que se falar em perda superveniente do objeto pelo 

cumprimento da decisão concessiva da tutela antecipada, uma vez que foi 

necessária a atuação jurisdicional para a internação da paciente, não 

demonstrando o Município de Primavera do Leste/MT, ao contrário, que 

providências tenha adotado para disponibilizar o tratamento de saúde 

prescrito pelo médico. A seguir, transcrevo precedentes dos tribunais 

pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA. REJEITADAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

DO MUNICÍPIO E FALTA DE INTERRESE DE AGIR. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS 

PODERES. LEGALIDADE. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE. RECURSO DESPROVIDO. 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não há falar em perda do objeto da 

demanda, uma vez que providenciada a avaliação e a internação do 

paciente em razão do comando judicial antecipatório proferido. Necessária 

à apreciação definitiva do mérito. Artigo 273, § 5º, do Código de Processo 

Civil. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e internação 

compulsória é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual 

deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete 

unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, 

não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido 

constitucionalmente, por ato da Administração Pública. 3. Eventuais 

limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto 

para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito 
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reclamado. 4. (...) 7. (...). (Apelação/ Reexame Necessário 152497/2012, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/10/2013, Publicado no DJE 11/11/2013) INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

Dependente químico. Pedido formulado pelo genitor. Foi concedida 

antecipação da tutela para imediata internação, integralmente cumprida 

quando da sentença. Fato que não implica em perda do objeto da 

demanda, proposta contra Estado e Município. Medida que resguarda a 

saúde, a integridade física e mental do dependente químico, dos seus 

familiares e da própria sociedade. Falta de condições econômicas para 

custeá-la que deve ser suprida pelo Poder Público, em todos os níveis de 

governo, de forma concorrente. Demanda procedente. Recurso não 

p rov ido .  ( T J - S P  -  R E E X :  0 0 0 2 4 9 0 7 0 2 0 1 1 8 2 6 0 1 1 1  S P 

0002490-70.2011.8.26.0111, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 

02/04/2013, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2013) 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 

PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CUMPRIMENTO DA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO TORNA PREJUDICADO O PEDIDO. NÃO 

HOUVE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES PÚBLICOS. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E UNIVERSALIDADE. 

NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPROVADA. 1. O deferimento e 

cumprimento da antecipação de tutela não acarreta a extinção do 

processo sem resolução de mérito, por perda do objeto, de acordo com o 

art. 273, § 5º, do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal (art. 

196) preceitua que "saúde é direito de todos e dever do Estado", aí 

entendido em sentido amplo, contemplando os entes federados União, 

Estados e Municípios. 3. Estado e Município são sabidamente partes 

legítimas passivas em demandas que versem sobre internações 

compulsórias e atendimentos na área de saúde mental e drogadição, 

mormente por ser o Município gestor do CAPS, órgão que presta os 

primeiros atendimentos nessa área, inclusive na esfera ambulatorial, 

dispondo de meios para dar os encaminhamentos necessários à 

internação, quando indicada, que por sua vez passa pelo gerenciamento 

do Estado, através do DAHA da Secretaria Estadual de Saúde. 4. (...). 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057114134, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos, Julgado em 30/01/2014). À guisa do arcabouço constitucional, a 

internação compulsória consiste em modalidade de internação psiquiátrica 

determinada pela Justiça (de acordo com o artigo 6º, parágrafo único, 

inciso III, da Lei 10.216/2001) e, por isso, está indubitavelmente albergado 

pelas ações de assistência à saúde, sendo dever do SUS prover o 

tratamento de saúde adequado de que o paciente necessite (artigo 6º, 

inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/90). Destarte, diante da inércia ou 

deficiência estatal quanto à matéria, é cabível a condenação do Poder 

Público, conforme precedentes jurisprudenciais: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. 

URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Compete ao Estado em suas três esferas, municipal, estadual e federal, a 

obrigação de garantir o acesso à saúde. (AI 121184/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014). Grifei AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

DROGADITO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERIGO A 

SUA SAÚDE E DE SUA FAMÍLIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 461§5º DO CPC. 

SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR PENHORA ON-LINE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando comprovado, documentalmente, a 

necessidade de submissão de dependente químico a tratamento de 

desintoxicação, impõem-se a intervenção judicial para promover a 

internação compulsória, de forma que lhe seja assegurado o acesso 

irrestrito ao atendimento médico prescrito, preservando, ainda, a 

integridade física e moral com os quais convive em seu núcleo familiar. 2. 

O artigo 461, §5º do Código de Processo Civil, faculta ao julgador a 

possibilidade de substituir de ofício ou a requerimento da parte a medida 

constritiva que mais entender adequada a obter o efeito prático da 

determinação judicial. 3. Agravo parcialmente provido. (AI 16147/2014, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 16/09/2014). Grifei Ação de 

Autorização Judicial para Internação Compulsória. Improcedência. 

Inconformismo. Apelação. Internação compulsória de dependentes 

químicos prevista no art. 6º, III, da Lei 10216/01. Caráter de urgência 

necessário. Comprovação por atestado médico. Direitos fundamentais. 

Direito à saúde, decorrente do direito à vida, deve prevalecer sobre o 

direito à liberdade. Direito à saúde e a capacidade de autodeterminação, 

nestes casos, comprometidos de tal forma que deve prevalecer o 

tratamento compulsório. Recurso Provido. (TJ-SP. APL: 

36155720108260160 SP 0003615-57.2010.8.26.0160, Relator: Piva 

Rodrigues, Data de Julgamento: 29/11/2011, 9ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 09/12/2011). Grifei Friso que o deferimento da 

prestação ora vindicada não implica em violação ao princípio da isonomia 

ou da impessoalidade, mas tão somente no cumprimento de um direito 

fundamental expressamente assegurado na Constituição da República. De 

outra banda, está sedimentado pela jurisprudência que a responsabilidade 

pelos serviços de saúde cabe à União, aos Estados, aos Municípios e ao 

Distrito Federal, sendo esta solidária. Nesse sentido cito os precedentes a 

seguir: REGIMENTAL. APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. Por se tratar 

de obrigação solidária de todos os entes federativos, podem ser exigidos 

do Município os meios necessários à concretização do direito à saúde do 

cidadão. Nesse sentido, o Poder Judiciário não viola o Princípio da 

Separação dos Poderes, ao determinar o fornecimento gratuito de 

tratamento necessário à saúde de pessoas hipossuficientes. Recurso não 

provido. (AgR 7766/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). 

Grifei ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

SUPLEMENTO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 

IMPROVIMENTO. 1. De início, não há que se falar em obrigatoriedade de 

interposição do recurso extraordinário, pois a responsabilidade solidária 

do Estado agravante foi firmada ante as disposições da Lei n.º 8.080/90. 

2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido 

que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 

responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer 

deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive o acesso a medicamentos. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no REsp 1495120/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014). Grifei 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 

PUBLIC 16-03-2015). Grifei Não houve imposição de multa diária, tampouco 

o bloqueio de valores, tendo a obrigação sido cumprida, com a internação 

da paciente por um mês (conforme petição da Defensoria Pública). Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o pedido de mérito e condeno os requeridos, solidariamente, a 

fornecer o tratamento de saúde indispensável à pessoa Esther Pereira De 

Freitas, ratificando-se a tutela antecipada deferida, consignando-se que a 

tutela jurisdicional já foi exaurida, verificando-se, inclusive, a 

desinternação. Transitada em julgado e não havendo pedido de 

cumprimento de sentença, venham conclusos para ulteriores 

deliberações. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 23 de março de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 23 de março 

de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012076-98.2015.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA BETA CASSEMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ROBERTO CARLOS CASSEMIRO DA SILVA (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012076-98.2015.8.11.0037 Reclamante: ANGELA BETA CASSEMIRO DA 

SILVA Reclamadas: ROBERTO CARLOS CASSEMIRO DA SILVA, ESTADO 

DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Trata-se de ação de ação de obrigação de fazer com pedido de 

antecipação de tutela, para tratamento de saúde por meio de internação 

compulsória, alegando sofrer de Grave Síndrome de Dependência 

Química, resultando em situação de risco para si e terceiros. O requerido 

Estado de Mato Grosso alega que os programas de saúde pública devem 

se pautar no princípio da universalidade, isto é, devem procurar atender o 

maior número de pessoas possível. Por isso mesmo são eleitas as 

substâncias e tratamentos indispensáveis para o combate ao mal, a 

pretensão sustentada pelo autor finda por inverter a ordem das funções 

inerentes aos Poderes da República, contribuindo para uma excessiva 

judicialização da saúde, que devendo ser julgada improcedente a 

pretensão deduzida na inicial, pois a internação psiquiátrica deve ficar 

restrita aos episódios de urgência e ou emergência, improcedência da 

aplicação de multa diária. É o breve relato. Decido. Destaco que a 

Constituição Federal determina que a competência para cuidar da saúde e 

assistência pública é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com inúmeras 

diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). A parte autora requer a internação 

compulsória da parte requerida ROBERTO CARLOS CASSEMIRO DA 

SILVA para tratamento de Grave Síndrome de Dependência Química, com 

base nos documentos juntados na exordial, no qual indicou a necessidade 

de internação em hospital psiquiátrico, justificando tratar-se de paciente 

debilitado e descontrolado. Vale destacar que o Laudo Médico 

Circunstanciado está em plena consonância com os ditames legais, pois 

esse é o profissional legalmente habilitado para determinação do 

prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico, indicação de internação e 

alta médica nos serviços de atenção à saúde, atestação médica de 

condições de saúde, doenças e possíveis sequelas, dentre outras 

atividades privativas, nos termos da Lei 12.842, de 2013. Ademais os 

fatos noticiados na petição inicial e documentos acostados indicam que a 

requerida ROBERTO CARLOS CASSEMIRO DA SILVA se quedava 

relativamente incapaz, por força do texto do artigo 4º, inciso II, do Código 

Civil. Ainda, segundo o hodierno entendimento jurisprudencial, é 

plenamente possível a internação compulsória sem prévia interdição da 

pessoa maior e, até onde se sabe neste feito, capaz, esclarecendo-se 

que aquela trata de proteção à saúde, sendo matéria de cunho 

eminentemente constitucional-administrativo, cuja ação é de competência 

das Varas da Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública 

(conforme o valor da causa) e esta constitui ação de estado, de 

competência da Vara de Família, contudo, nada obsta que ambos os 

pedidos sejam cumulados na mesma ação. Precedentes: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO, IRMÃO DA 

AUTORA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO, NOS TERMOS DOS 

ARTIGOS 6º E 196 DA CF/88. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA 

PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE. O pedido de internação compulsória 

que visa a submissão de dependente químico a tratamento, sob as 

expensas de entes públicos, diz respeito ao direito à saúde previsto nos 

art. 6º e 196 da Constituição Federal, razão pela qual a competência para 

julgamento é de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública, 

notadamente se, além de não haver qualquer pretensão afeta ao estado 

da capacidade civil do enfermo, encontram-se inseridas no polo passivo 

pessoas jurídicas de direito público, entes que também afastam a 

competência específica da Vara Especializada de Família e Sucessões. 

(CC 140991/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/12/2014, Publicado no DJE 11/12/2014). Grifei INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA. PRÉVIA INTERDIÇÃO DO INTERNANDO. 

DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DE SUA MÃE RECONHECIDA. A 

internação compulsória prescinde de prévia interdição até porque o 

objetivo da internação é a recuperação da saúde do interditando, que, 

como ressaltado, encontra-se incapaz para responder, 

momentaneamente, pelos atos da vida civil, em razão da dependência 

química alegada, sendo o tratamento e o direito à saúde um direito de 

todos, como se verifica da leitura do artigo 196 da Constituição Federal. 

(TJ-MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 20/05/2014, 

Câmaras Cíveis/ 7ª CÂMARA CÍVEL). Grifei CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO. 1. O Juízo da Fazenda 

Pública tem competência nas ações em que a Fazenda Pública figura como 

parte, não tendo como se falar em competência do Juízo de Interdição, 

porque na espécie não há esse pedido, e nem em competência do Juízo 

de Família, na medida em que a Lei nº 10.216/01 fala que se trata de uma 

ação civil de saúde, e não de estado. 2. Conflito de competência 

procedente. (TJ-MA. CC: 0278432014 MA 0011442-53.2013.8.10.0001, 

Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 18/12/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/01/2015). Grifei De 

outro lado, não há que se falar em perda superveniente do objeto pelo 

cumprimento da decisão concessiva da tutela antecipada, uma vez que foi 

necessária a atuação jurisdicional para a internação da paciente, não 

demonstrando o Município de Primavera do Leste/MT, ao contrário, que 

providências tenha adotado para disponibilizar o tratamento de saúde 

prescrito pelo médico. A seguir, transcrevo precedentes dos tribunais 

pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA. REJEITADAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

DO MUNICÍPIO E FALTA DE INTERRESE DE AGIR. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS 

PODERES. LEGALIDADE. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE. RECURSO DESPROVIDO. 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não há falar em perda do objeto da 

demanda, uma vez que providenciada a avaliação e a internação do 

paciente em razão do comando judicial antecipatório proferido. Necessária 

à apreciação definitiva do mérito. Artigo 273, § 5º, do Código de Processo 

Civil. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e internação 

compulsória é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual 

deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete 

unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, 

não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido 

constitucionalmente, por ato da Administração Pública. 3. Eventuais 

limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto 

para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito 

reclamado. 4. (...) 7. (...). (Apelação/ Reexame Necessário 152497/2012, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/10/2013, Publicado no DJE 11/11/2013) INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

Dependente químico. Pedido formulado pelo genitor. Foi concedida 

antecipação da tutela para imediata internação, integralmente cumprida 

quando da sentença. Fato que não implica em perda do objeto da 

demanda, proposta contra Estado e Município. Medida que resguarda a 

saúde, a integridade física e mental do dependente químico, dos seus 

familiares e da própria sociedade. Falta de condições econômicas para 

custeá-la que deve ser suprida pelo Poder Público, em todos os níveis de 

governo, de forma concorrente. Demanda procedente. Recurso não 

p rov ido .  ( T J - S P  -  R E E X :  0 0 0 2 4 9 0 7 0 2 0 1 1 8 2 6 0 1 1 1  S P 

0002490-70.2011.8.26.0111, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 

02/04/2013, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2013) 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 

PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CUMPRIMENTO DA 
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ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO TORNA PREJUDICADO O PEDIDO. NÃO 

HOUVE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES PÚBLICOS. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E UNIVERSALIDADE. 

NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPROVADA. 1. O deferimento e 

cumprimento da antecipação de tutela não acarreta a extinção do 

processo sem resolução de mérito, por perda do objeto, de acordo com o 

art. 273, § 5º, do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal (art. 

196) preceitua que "saúde é direito de todos e dever do Estado", aí 

entendido em sentido amplo, contemplando os entes federados União, 

Estados e Municípios. 3. Estado e Município são sabidamente partes 

legítimas passivas em demandas que versem sobre internações 

compulsórias e atendimentos na área de saúde mental e drogadição, 

mormente por ser o Município gestor do CAPS, órgão que presta os 

primeiros atendimentos nessa área, inclusive na esfera ambulatorial, 

dispondo de meios para dar os encaminhamentos necessários à 

internação, quando indicada, que por sua vez passa pelo gerenciamento 

do Estado, através do DAHA da Secretaria Estadual de Saúde. 4. (...). 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057114134, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos, Julgado em 30/01/2014). À guisa do arcabouço constitucional, a 

internação compulsória consiste em modalidade de internação psiquiátrica 

determinada pela Justiça (de acordo com o artigo 6º, parágrafo único, 

inciso III, da Lei 10.216/2001) e, por isso, está indubitavelmente albergado 

pelas ações de assistência à saúde, sendo dever do SUS prover o 

tratamento de saúde adequado de que o paciente necessite (artigo 6º, 

inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/90). Destarte, diante da inércia ou 

deficiência estatal quanto à matéria, é cabível a condenação do Poder 

Público, conforme precedentes jurisprudenciais: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. 

URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Compete ao Estado em suas três esferas, municipal, estadual e federal, a 

obrigação de garantir o acesso à saúde. (AI 121184/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014). Grifei AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

DROGADITO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERIGO A 

SUA SAÚDE E DE SUA FAMÍLIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 461§5º DO CPC. 

SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR PENHORA ON-LINE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando comprovado, documentalmente, a 

necessidade de submissão de dependente químico a tratamento de 

desintoxicação, impõem-se a intervenção judicial para promover a 

internação compulsória, de forma que lhe seja assegurado o acesso 

irrestrito ao atendimento médico prescrito, preservando, ainda, a 

integridade física e moral com os quais convive em seu núcleo familiar. 2. 

O artigo 461, §5º do Código de Processo Civil, faculta ao julgador a 

possibilidade de substituir de ofício ou a requerimento da parte a medida 

constritiva que mais entender adequada a obter o efeito prático da 

determinação judicial. 3. Agravo parcialmente provido. (AI 16147/2014, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 16/09/2014). Grifei Ação de 

Autorização Judicial para Internação Compulsória. Improcedência. 

Inconformismo. Apelação. Internação compulsória de dependentes 

químicos prevista no art. 6º, III, da Lei 10216/01. Caráter de urgência 

necessário. Comprovação por atestado médico. Direitos fundamentais. 

Direito à saúde, decorrente do direito à vida, deve prevalecer sobre o 

direito à liberdade. Direito à saúde e a capacidade de autodeterminação, 

nestes casos, comprometidos de tal forma que deve prevalecer o 

tratamento compulsório. Recurso Provido. (TJ-SP. APL: 

36155720108260160 SP 0003615-57.2010.8.26.0160, Relator: Piva 

Rodrigues, Data de Julgamento: 29/11/2011, 9ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 09/12/2011). Grifei Friso que o deferimento da 

prestação ora vindicada não implica em violação ao princípio da isonomia 

ou da impessoalidade, mas tão somente no cumprimento de um direito 

fundamental expressamente assegurado na Constituição da República. De 

outra banda, está sedimentado pela jurisprudência que a responsabilidade 

pelos serviços de saúde cabe à União, aos Estados, aos Municípios e ao 

Distrito Federal, sendo esta solidária. Nesse sentido cito os precedentes a 

seguir: REGIMENTAL. APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. Por se tratar 

de obrigação solidária de todos os entes federativos, podem ser exigidos 

do Município os meios necessários à concretização do direito à saúde do 

cidadão. Nesse sentido, o Poder Judiciário não viola o Princípio da 

Separação dos Poderes, ao determinar o fornecimento gratuito de 

tratamento necessário à saúde de pessoas hipossuficientes. Recurso não 

provido. (AgR 7766/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). 

Grifei ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

SUPLEMENTO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 

IMPROVIMENTO. 1. De início, não há que se falar em obrigatoriedade de 

interposição do recurso extraordinário, pois a responsabilidade solidária 

do Estado agravante foi firmada ante as disposições da Lei n.º 8.080/90. 

2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido 

que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 

responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer 

deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive o acesso a medicamentos. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no REsp 1495120/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014). Grifei 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 

PUBLIC 16-03-2015). Grifei Não houve imposição de multa diária, tampouco 

o bloqueio de valores, tendo a obrigação sido cumprida, com a internação 

da paciente por um mês (conforme petição da Defensoria Pública). Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o pedido de mérito e condeno os requeridos, solidariamente, a 

fornecer o tratamento de saúde indispensável à pessoa ROBERTO 

CARLOS CASSEMIRO DA SILVA, ratificando-se a tutela antecipada 

deferida, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi exaurida, 

verificando-se, inclusive, a desinternação. Transitada em julgado, venham 

conclusos para deliberações. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 23 de 

março de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 23 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010244-30.2015.8.11.0037
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8010244-30.2015.8.11.0037 Reclamante: EDILTON JOSE BOCHNIE 

Reclamadas: GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE e ESTADO DE 

MATO GROSSO SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de ação de ação de obrigação de 

fazer com pedido de antecipação de tutela, para tratamento de saúde por 

meio de internação, alegando ser o reclamante dependente de drogas, 

resultando em situação de risco para si e terceiros. O requerido Estado de 

Mato Grosso alega que este tipo de demanda causa desiquilíbrio ao 

sistema de saúde, pugna-se para a obediência das diretrizes traçadas 

pela Recomendação nº 31/2010, improcedência da aplicação de multa 

diária, impugnação de valores: utilização da tabela sus como parâmetro e 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. Destaco que a 

Constituição Federal determina que a competência para cuidar da saúde e 

assistência pública é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com inúmeras 

diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). A parte autora requer sua 

internação para tratamento de dependência química, com base nos 

documentos juntados na exordial, no qual indicou a necessidade de 

internação em hospital psiquiátrico. De outro lado, não há que se falar em 

perda superveniente do objeto pelo cumprimento da decisão concessiva 

da tutela antecipada, uma vez que foi necessária a atuação jurisdicional 

para a internação da paciente. Friso que o deferimento da prestação ora 

vindicada não implica em violação ao princípio da isonomia ou da 

impessoalidade, mas tão somente no cumprimento de um direito 

fundamental expressamente assegurado na Constituição da República. De 

outra banda, está sedimentado pela jurisprudência que a responsabilidade 

pelos serviços de saúde cabe à União, aos Estados, aos Municípios e ao 

Distrito Federal, sendo esta solidária. Nesse sentido cito os precedentes a 

seguir: REGIMENTAL. APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. Por se tratar 

de obrigação solidária de todos os entes federativos, podem ser exigidos 

do Município os meios necessários à concretização do direito à saúde do 

cidadão. Nesse sentido, o Poder Judiciário não viola o Princípio da 

Separação dos Poderes, ao determinar o fornecimento gratuito de 

tratamento necessário à saúde de pessoas hipossuficientes. Recurso não 

provido. (AgR 7766/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). 

Grifei ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

SUPLEMENTO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 

IMPROVIMENTO. 1. De início, não há que se falar em obrigatoriedade de 

interposição do recurso extraordinário, pois a responsabilidade solidária 

do Estado agravante foi firmada ante as disposições da Lei n.º 8.080/90. 

2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido 

que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 

responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer 

deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive o acesso a medicamentos. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no REsp 1495120/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014). Grifei 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 

PUBLIC 16-03-2015). Grifei Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido de mérito e condeno 

os requeridos, solidariamente, a fornecer o tratamento de saúde 

indispensável à pessoa EDILTON JOSE BOCHNIE, ratificando-se a tutela 

antecipada deferida, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi 

exaurida, verificando-se, inclusive, a desinternação. Transitada em 

julgado, venham conclusos para deliberações. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei nº 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 24 de março de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 24 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012074-31.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GUIMARÃES ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012074-31.2015.8.11.0037 Reclamante: ANDERSON GUIMARÃES 

ROCHA Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de ação de ação de obrigação de fazer com pedido de 

antecipação de tutela, para tratamento de saúde por meio de internação, 

alegando ser o reclamante dependente de drogas, resultando em situação 

de risco para si e terceiros. O requerido Estado de Mato Grosso alega que 

este tipo de demanda causa desiquilíbrio ao sistema de saúde, pugna-se 

para a obediência das diretrizes traçadas pela Recomendação nº 31/2010, 

improcedência da aplicação de multa diária, impugnação de valores: 

utilização da tabela sus como parâmetro e improcedência da demanda. É o 

breve relato. Decido. Destaco que a Constituição Federal determina que a 

competência para cuidar da saúde e assistência pública é comum à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), 

sendo que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). A parte 

autora requer sua internação para tratamento de dependência química, 

com base nos documentos juntados na exordial, no qual indicou a 

necessidade de internação em hospital psiquiátrico. Vale destacar que o 

laudo médico juntado está em plena consonância com os ditames legais, 

pois esse é o profissional legalmente habilitado para determinação do 

prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico, indicação de internação e 

alta médica nos serviços de atenção à saúde, atestação médica de 

condições de saúde, doenças e possíveis sequelas, dentre outras 

atividades privativas, nos termos da Lei 12.842, de 2013. De outro lado, 

não há que se falar em perda superveniente do objeto pelo cumprimento 

da decisão concessiva da tutela antecipada, uma vez que foi necessária a 

atuação jurisdicional para a internação da paciente. Friso que o 

deferimento da prestação ora vindicada não implica em violação ao 

princípio da isonomia ou da impessoalidade, mas tão somente no 

cumprimento de um direito fundamental expressamente assegurado na 

Constituição da República. De outra banda, está sedimentado pela 

jurisprudência que a responsabilidade pelos serviços de saúde cabe à 

União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, sendo esta 

solidária. Nesse sentido cito os precedentes a seguir: REGIMENTAL. 

APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 
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INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. Por se tratar de obrigação 

solidária de todos os entes federativos, podem ser exigidos do Município 

os meios necessários à concretização do direito à saúde do cidadão. 

Nesse sentido, o Poder Judiciário não viola o Princípio da Separação dos 

Poderes, ao determinar o fornecimento gratuito de tratamento necessário à 

saúde de pessoas hipossuficientes. Recurso não provido. (AgR 

7766/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). Grifei 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUPLEMENTO 

ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1. De 

início, não há que se falar em obrigatoriedade de interposição do recurso 

extraordinário, pois a responsabilidade solidária do Estado agravante foi 

firmada ante as disposições da Lei n.º 8.080/90. 2. O Superior Tribunal de 

Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária dos entes 

federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no 

polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 

1495120/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

02/12/2014, DJe 10/12/2014). Grifei RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. 

LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 

DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Grifei Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido 

de mérito e condeno o requerido, solidariamente, a fornecer o tratamento 

de saúde indispensável à pessoa ANDERSON GUIMARÃES ROCHA, 

ratificando-se a tutela antecipada deferida, consignando-se que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, verificando-se, inclusive, a desinternação. 

Transitada em julgado, venham conclusos os autos para deliberações. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 24 de março de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 24 de março de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010577-79.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI TEREZINHA CARLINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON SANTOS CARLINI (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010577-79.2015.8.11.0037 Reclamante: MARILEI TEREZINHA CARLINI 

Reclamada: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE e NELSON SANTOS CARLINI SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de ação de 

ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, para 

tratamento de saúde por meio de internação compulsória, alegando ser o 

requerido é usuário de drogas, resultando em situação de risco para si e 

terceiros. O requerido Estado de Mato Grosso alega ilegitimidade passiva 

pois compete ao Município de Primavera do Leste fornecer todos os meios 

necessários para a realização do tratamento da paciente em Cuiabá ou em 

outro município do Estado, improcedência da aplicação de multa diária, 

impugnação de valores: utilização da tabela sus como parâmetro e 

improcedência da demanda. A parte reclamada NELSON SANTOS CARLINI 

apresenta contestação de negativa geral genérica. É o breve relato. 

Decido. A parte autora requer a internação compulsória da requerida Ester 

Pereira de Freitas para tratamento de esquizofrenia, com base nos 

documentos juntados na exordial, no qual indicou a necessidade de 

internação em hospital psiquiátrico. Vale destacar que os 

laudos/atestados médicos estão em plena consonância com os ditames 

legais, pois esse é o profissional legalmente habilitado para determinação 

do prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico, indicação de internação 

e alta médica nos serviços de atenção à saúde, atestação médica de 

condições de saúde, doenças e possíveis sequelas, dentre outras 

atividades privativas, nos termos da Lei 12.842, de 2013. Ademais os 

fatos noticiados na petição inicial e documentos acostados indicam que a 

requerida Ester Pereira de Freitas se quedava relativamente incapaz, por 

força do texto do artigo 4º, inciso II, do Código Civil. Ainda, segundo o 

hodierno entendimento jurisprudencial, é plenamente possível a internação 

compulsória sem prévia interdição da pessoa maior e, até onde se sabe 

neste feito, capaz, esclarecendo-se que aquela trata de proteção à 

s a ú d e ,  s e n d o  m a t é r i a  d e  c u n h o  e m i n e n t e m e n t e 

constitucional-administrativo, cuja ação é de competência das Varas da 

Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública (conforme o valor 

da causa) e esta constitui ação de estado, de competência da Vara de 

Família, contudo, nada obsta que ambos os pedidos sejam cumulados na 

mesma ação. Precedentes: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

DEPENDENTE QUÍMICO, IRMÃO DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE. DEVER 

DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6º E 196 DA CF/88. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO 

PROCEDENTE. O pedido de internação compulsória que visa a submissão 

de dependente químico a tratamento, sob as expensas de entes públicos, 

diz respeito ao direito à saúde previsto nos art. 6º e 196 da Constituição 

Federal, razão pela qual a competência para julgamento é de uma das 

Varas Especializadas de Fazenda Pública, notadamente se, além de não 

haver qualquer pretensão afeta ao estado da capacidade civil do enfermo, 

encontram-se inseridas no polo passivo pessoas jurídicas de direito 

público, entes que também afastam a competência específica da Vara 

Especializada de Família e Sucessões. (CC 140991/2013, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2014, Publicado no 

DJE 11/12/2014). Grifei INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRÉVIA 

INTERDIÇÃO DO INTERNANDO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA 

DE SUA MÃE RECONHECIDA. A internação compulsória prescinde de 

prévia interdição até porque o objetivo da internação é a recuperação da 

saúde do interditando, que, como ressaltado, encontra-se incapaz para 

responder, momentaneamente, pelos atos da vida civil, em razão da 

dependência química alegada, sendo o tratamento e o direito à saúde um 

direito de todos, como se verifica da leitura do artigo 196 da Constituição 

Federal. (TJ-MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 

20/05/2014, Câmaras Cíveis/ 7ª CÂMARA CÍVEL). Grifei CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO. 1. O Juízo da 

Fazenda Pública tem competência nas ações em que a Fazenda Pública 

figura como parte, não tendo como se falar em competência do Juízo de 

Interdição, porque na espécie não há esse pedido, e nem em competência 

do Juízo de Família, na medida em que a Lei nº 10.216/01 fala que se trata 

de uma ação civil de saúde, e não de estado. 2. Conflito de competência 

procedente. (TJ-MA. CC: 0278432014 MA 0011442-53.2013.8.10.0001, 

Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 18/12/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/01/2015). Grifei De 

outro lado, não há que se falar em perda superveniente do objeto pelo 

cumprimento da decisão concessiva da tutela antecipada, uma vez que foi 

necessária a atuação jurisdicional para a internação da paciente. A seguir, 

transcrevo precedentes dos tribunais pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REJEITADAS 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E FALTA DE 
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INTERRESE DE AGIR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 

LEGALIDADE. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MULTA. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE. RECURSO DESPROVIDO. 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não há falar em perda do objeto da 

demanda, uma vez que providenciada a avaliação e a internação do 

paciente em razão do comando judicial antecipatório proferido. Necessária 

à apreciação definitiva do mérito. Artigo 273, § 5º, do Código de Processo 

Civil. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e internação 

compulsória é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual 

deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete 

unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, 

não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido 

constitucionalmente, por ato da Administração Pública. 3. Eventuais 

limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto 

para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito 

reclamado. 4. (...) 7. (...). (Apelação/ Reexame Necessário 152497/2012, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/10/2013, Publicado no DJE 11/11/2013) INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

Dependente químico. Pedido formulado pelo genitor. Foi concedida 

antecipação da tutela para imediata internação, integralmente cumprida 

quando da sentença. Fato que não implica em perda do objeto da 

demanda, proposta contra Estado e Município. Medida que resguarda a 

saúde, a integridade física e mental do dependente químico, dos seus 

familiares e da própria sociedade. Falta de condições econômicas para 

custeá-la que deve ser suprida pelo Poder Público, em todos os níveis de 

governo, de forma concorrente. Demanda procedente. Recurso não 

p rov ido .  ( T J - S P  -  R E E X :  0 0 0 2 4 9 0 7 0 2 0 1 1 8 2 6 0 1 1 1  S P 

0002490-70.2011.8.26.0111, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 

02/04/2013, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2013) 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 

PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CUMPRIMENTO DA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO TORNA PREJUDICADO O PEDIDO. NÃO 

HOUVE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES PÚBLICOS. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E UNIVERSALIDADE. 

NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPROVADA. 1. O deferimento e 

cumprimento da antecipação de tutela não acarreta a extinção do 

processo sem resolução de mérito, por perda do objeto, de acordo com o 

art. 273, § 5º, do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal (art. 

196) preceitua que "saúde é direito de todos e dever do Estado", aí 

entendido em sentido amplo, contemplando os entes federados União, 

Estados e Municípios. 3. Estado e Município são sabidamente partes 

legítimas passivas em demandas que versem sobre internações 

compulsórias e atendimentos na área de saúde mental e drogadição, 

mormente por ser o Município gestor do CAPS, órgão que presta os 

primeiros atendimentos nessa área, inclusive na esfera ambulatorial, 

dispondo de meios para dar os encaminhamentos necessários à 

internação, quando indicada, que por sua vez passa pelo gerenciamento 

do Estado, através do DAHA da Secretaria Estadual de Saúde. 4. (...). 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057114134, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos, Julgado em 30/01/2014). À guisa do arcabouço constitucional, a 

internação compulsória consiste em modalidade de internação psiquiátrica 

determinada pela Justiça (de acordo com o artigo 6º, parágrafo único, 

inciso III, da Lei 10.216/2001) e, por isso, está indubitavelmente albergado 

pelas ações de assistência à saúde, sendo dever do SUS prover o 

tratamento de saúde adequado de que o paciente necessite (artigo 6º, 

inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/90). Destarte, diante da inércia ou 

deficiência estatal quanto à matéria, é cabível a condenação do Poder 

Público, conforme precedentes jurisprudenciais: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. 

URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Compete ao Estado em suas três esferas, municipal, estadual e federal, a 

obrigação de garantir o acesso à saúde. (AI 121184/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014). Grifei AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

DROGADITO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERIGO A 

SUA SAÚDE E DE SUA FAMÍLIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 461§5º DO CPC. 

SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR PENHORA ON-LINE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando comprovado, documentalmente, a 

necessidade de submissão de dependente químico a tratamento de 

desintoxicação, impõem-se a intervenção judicial para promover a 

internação compulsória, de forma que lhe seja assegurado o acesso 

irrestrito ao atendimento médico prescrito, preservando, ainda, a 

integridade física e moral com os quais convive em seu núcleo familiar. 2. 

O artigo 461, §5º do Código de Processo Civil, faculta ao julgador a 

possibilidade de substituir de ofício ou a requerimento da parte a medida 

constritiva que mais entender adequada a obter o efeito prático da 

determinação judicial. 3. Agravo parcialmente provido. (AI 16147/2014, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 16/09/2014). Grifei Ação de 

Autorização Judicial para Internação Compulsória. Improcedência. 

Inconformismo. Apelação. Internação compulsória de dependentes 

químicos prevista no art. 6º, III, da Lei 10216/01. Caráter de urgência 

necessário. Comprovação por atestado médico. Direitos fundamentais. 

Direito à saúde, decorrente do direito à vida, deve prevalecer sobre o 

direito à liberdade. Direito à saúde e a capacidade de autodeterminação, 

nestes casos, comprometidos de tal forma que deve prevalecer o 

tratamento compulsório. Recurso Provido. (TJ-SP. APL: 

36155720108260160 SP 0003615-57.2010.8.26.0160, Relator: Piva 

Rodrigues, Data de Julgamento: 29/11/2011, 9ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 09/12/2011). Grifei Friso que o deferimento da 

prestação ora vindicada não implica em violação ao princípio da isonomia 

ou da impessoalidade, mas tão somente no cumprimento de um direito 

fundamental expressamente assegurado na Constituição da República. De 

outra banda, está sedimentado pela jurisprudência que a responsabilidade 

pelos serviços de saúde cabe à União, aos Estados, aos Municípios e ao 

Distrito Federal, sendo esta solidária. Nesse sentido cito os precedentes a 

seguir: REGIMENTAL. APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. Por se tratar 

de obrigação solidária de todos os entes federativos, podem ser exigidos 

do Município os meios necessários à concretização do direito à saúde do 

cidadão. Nesse sentido, o Poder Judiciário não viola o Princípio da 

Separação dos Poderes, ao determinar o fornecimento gratuito de 

tratamento necessário à saúde de pessoas hipossuficientes. Recurso não 

provido. (AgR 7766/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). 

Grifei ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

SUPLEMENTO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 

IMPROVIMENTO. 1. De início, não há que se falar em obrigatoriedade de 

interposição do recurso extraordinário, pois a responsabilidade solidária 

do Estado agravante foi firmada ante as disposições da Lei n.º 8.080/90. 

2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido 

que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 

responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer 

deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive o acesso a medicamentos. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no REsp 1495120/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014). Grifei 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 

PUBLIC 16-03-2015). Grifei Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido de mérito e condeno 

os requeridos, solidariamente, a fornecer o tratamento de saúde 

indispensável à pessoa NELSON SANTOS CARLINI, ratificando-se a tutela 

antecipada deferida, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi 

exaurida, verificando-se, inclusive, a desinternação. Transitada em 
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julgado, venham conclusos os autos para deliberações. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 23 de março de 2.018. Publicado e registrado no PJE. 

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 23 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020073-35.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

EDIVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8020073-35.2015.8.11.0037 Reclamante: FERNANDA PEREIRA DO 

NASCIMENTO VIEIRA Reclamada: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE e EDIVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Trata-se de ação de ação de obrigação de fazer com pedido de 

antecipação de tutela, para tratamento de saúde por meio de internação 

compulsória, alegando ser a parte requerida dependente químico, 

resultando em situação de risco para si e terceiros. Liminar deferida. O 

requerido Estado de Mato Grosso alega ilegitimidade passiva pois compete 

ao Município de Primavera do Leste fornecer todos os meios necessários 

para a realização do tratamento da paciente em Cuiabá ou em outro 

município do Estado, improcedência da aplicação de multa diária, 

impugnação de valores: utilização da tabela sus como parâmetro e 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. A parte autora 

requer a internação compulsória da requerida EDIVANIA PEREIRA DO 

NASCIMENTO para tratamento de dependência química, com base nos 

documentos juntados na exordial. Ainda, segundo o hodierno 

entendimento jurisprudencial, é plenamente possível a internação 

compulsória sem prévia interdição da pessoa maior e, até onde se sabe 

neste feito, capaz, esclarecendo-se que aquela trata de proteção à 

s a ú d e ,  s e n d o  m a t é r i a  d e  c u n h o  e m i n e n t e m e n t e 

constitucional-administrativo, cuja ação é de competência das Varas da 

Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública (conforme o valor 

da causa) e esta constitui ação de estado, de competência da Vara de 

Família, contudo, nada obsta que ambos os pedidos sejam cumulados na 

mesma ação. Precedentes: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

DEPENDENTE QUÍMICO, IRMÃO DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE. DEVER 

DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6º E 196 DA CF/88. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO 

PROCEDENTE. O pedido de internação compulsória que visa a submissão 

de dependente químico a tratamento, sob as expensas de entes públicos, 

diz respeito ao direito à saúde previsto nos art. 6º e 196 da Constituição 

Federal, razão pela qual a competência para julgamento é de uma das 

Varas Especializadas de Fazenda Pública, notadamente se, além de não 

haver qualquer pretensão afeta ao estado da capacidade civil do enfermo, 

encontram-se inseridas no polo passivo pessoas jurídicas de direito 

público, entes que também afastam a competência específica da Vara 

Especializada de Família e Sucessões. (CC 140991/2013, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2014, Publicado no 

DJE 11/12/2014). Grifei INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRÉVIA 

INTERDIÇÃO DO INTERNANDO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA 

DE SUA MÃE RECONHECIDA. A internação compulsória prescinde de 

prévia interdição até porque o objetivo da internação é a recuperação da 

saúde do interditando, que, como ressaltado, encontra-se incapaz para 

responder, momentaneamente, pelos atos da vida civil, em razão da 

dependência química alegada, sendo o tratamento e o direito à saúde um 

direito de todos, como se verifica da leitura do artigo 196 da Constituição 

Federal. (TJ-MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 

20/05/2014, Câmaras Cíveis/ 7ª CÂMARA CÍVEL). Grifei CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO. 1. O Juízo da 

Fazenda Pública tem competência nas ações em que a Fazenda Pública 

figura como parte, não tendo como se falar em competência do Juízo de 

Interdição, porque na espécie não há esse pedido, e nem em competência 

do Juízo de Família, na medida em que a Lei nº 10.216/01 fala que se trata 

de uma ação civil de saúde, e não de estado. 2. Conflito de competência 

procedente. (TJ-MA. CC: 0278432014 MA 0011442-53.2013.8.10.0001, 

Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 18/12/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/01/2015). Grifei De 

outro lado, não há que se falar em perda superveniente do objeto pelo 

cumprimento da decisão concessiva da tutela antecipada, uma vez que foi 

necessária a atuação jurisdicional para a internação da paciente. A seguir, 

transcrevo precedentes dos tribunais pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REJEITADAS 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E FALTA DE 

INTERRESE DE AGIR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 

LEGALIDADE. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MULTA. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE. RECURSO DESPROVIDO. 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não há falar em perda do objeto da 

demanda, uma vez que providenciada a avaliação e a internação do 

paciente em razão do comando judicial antecipatório proferido. Necessária 

à apreciação definitiva do mérito. Artigo 273, § 5º, do Código de Processo 

Civil. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e internação 

compulsória é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual 

deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete 

unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, 

não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido 

constitucionalmente, por ato da Administração Pública. 3. Eventuais 

limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto 

para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito 

reclamado. 4. (...) 7. (...). (Apelação/ Reexame Necessário 152497/2012, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/10/2013, Publicado no DJE 11/11/2013) INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

Dependente químico. Pedido formulado pelo genitor. Foi concedida 

antecipação da tutela para imediata internação, integralmente cumprida 

quando da sentença. Fato que não implica em perda do objeto da 

demanda, proposta contra Estado e Município. Medida que resguarda a 

saúde, a integridade física e mental do dependente químico, dos seus 

familiares e da própria sociedade. Falta de condições econômicas para 

custeá-la que deve ser suprida pelo Poder Público, em todos os níveis de 

governo, de forma concorrente. Demanda procedente. Recurso não 

p rov ido .  ( T J - S P  -  R E E X :  0 0 0 2 4 9 0 7 0 2 0 1 1 8 2 6 0 1 1 1  S P 

0002490-70.2011.8.26.0111, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 

02/04/2013, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2013) 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 

PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CUMPRIMENTO DA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO TORNA PREJUDICADO O PEDIDO. NÃO 

HOUVE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES PÚBLICOS. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E UNIVERSALIDADE. 

NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPROVADA. 1. O deferimento e 

cumprimento da antecipação de tutela não acarreta a extinção do 

processo sem resolução de mérito, por perda do objeto, de acordo com o 

art. 273, § 5º, do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal (art. 

196) preceitua que "saúde é direito de todos e dever do Estado", aí 

entendido em sentido amplo, contemplando os entes federados União, 

Estados e Municípios. 3. Estado e Município são sabidamente partes 

legítimas passivas em demandas que versem sobre internações 

compulsórias e atendimentos na área de saúde mental e drogadição, 

mormente por ser o Município gestor do CAPS, órgão que presta os 

primeiros atendimentos nessa área, inclusive na esfera ambulatorial, 
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dispondo de meios para dar os encaminhamentos necessários à 

internação, quando indicada, que por sua vez passa pelo gerenciamento 

do Estado, através do DAHA da Secretaria Estadual de Saúde. 4. (...). 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057114134, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos, Julgado em 30/01/2014). À guisa do arcabouço constitucional, a 

internação compulsória consiste em modalidade de internação psiquiátrica 

determinada pela Justiça (de acordo com o artigo 6º, parágrafo único, 

inciso III, da Lei 10.216/2001) e, por isso, está indubitavelmente albergado 

pelas ações de assistência à saúde, sendo dever do SUS prover o 

tratamento de saúde adequado de que o paciente necessite (artigo 6º, 

inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/90). Destarte, diante da inércia ou 

deficiência estatal quanto à matéria, é cabível a condenação do Poder 

Público, conforme precedentes jurisprudenciais: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. 

URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Compete ao Estado em suas três esferas, municipal, estadual e federal, a 

obrigação de garantir o acesso à saúde. (AI 121184/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014). Grifei AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

DROGADITO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERIGO A 

SUA SAÚDE E DE SUA FAMÍLIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 461§5º DO CPC. 

SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR PENHORA ON-LINE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando comprovado, documentalmente, a 

necessidade de submissão de dependente químico a tratamento de 

desintoxicação, impõem-se a intervenção judicial para promover a 

internação compulsória, de forma que lhe seja assegurado o acesso 

irrestrito ao atendimento médico prescrito, preservando, ainda, a 

integridade física e moral com os quais convive em seu núcleo familiar. 2. 

O artigo 461, §5º do Código de Processo Civil, faculta ao julgador a 

possibilidade de substituir de ofício ou a requerimento da parte a medida 

constritiva que mais entender adequada a obter o efeito prático da 

determinação judicial. 3. Agravo parcialmente provido. (AI 16147/2014, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 16/09/2014). Grifei Ação de 

Autorização Judicial para Internação Compulsória. Improcedência. 

Inconformismo. Apelação. Internação compulsória de dependentes 

químicos prevista no art. 6º, III, da Lei 10216/01. Caráter de urgência 

necessário. Comprovação por atestado médico. Direitos fundamentais. 

Direito à saúde, decorrente do direito à vida, deve prevalecer sobre o 

direito à liberdade. Direito à saúde e a capacidade de autodeterminação, 

nestes casos, comprometidos de tal forma que deve prevalecer o 

tratamento compulsório. Recurso Provido. (TJ-SP. APL: 

36155720108260160 SP 0003615-57.2010.8.26.0160, Relator: Piva 

Rodrigues, Data de Julgamento: 29/11/2011, 9ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 09/12/2011). Grifei Friso que o deferimento da 

prestação ora vindicada não implica em violação ao princípio da isonomia 

ou da impessoalidade, mas tão somente no cumprimento de um direito 

fundamental expressamente assegurado na Constituição da República. De 

outra banda, está sedimentado pela jurisprudência que a responsabilidade 

pelos serviços de saúde cabe à União, aos Estados, aos Municípios e ao 

Distrito Federal, sendo esta solidária. Nesse sentido cito os precedentes a 

seguir: REGIMENTAL. APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. Por se tratar 

de obrigação solidária de todos os entes federativos, podem ser exigidos 

do Município os meios necessários à concretização do direito à saúde do 

cidadão. Nesse sentido, o Poder Judiciário não viola o Princípio da 

Separação dos Poderes, ao determinar o fornecimento gratuito de 

tratamento necessário à saúde de pessoas hipossuficientes. Recurso não 

provido. (AgR 7766/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). 

Grifei ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

SUPLEMENTO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 

IMPROVIMENTO. 1. De início, não há que se falar em obrigatoriedade de 

interposição do recurso extraordinário, pois a responsabilidade solidária 

do Estado agravante foi firmada ante as disposições da Lei n.º 8.080/90. 

2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido 

que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 

responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer 

deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive o acesso a medicamentos. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no REsp 1495120/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014). Grifei 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 

PUBLIC 16-03-2015). Grifei Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido de mérito e condeno 

os requeridos, solidariamente, a fornecer o tratamento de saúde 

indispensável à pessoa EDIVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO, 

ratificando-se a tutela antecipada deferida, consignando-se que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, verificando-se, inclusive, a desinternação. 

Transitada em julgado, venham os autos conclusos para deliberações. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 23 de março de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 23 de março de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011034-14.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JOSE FERNANDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011034-14.2015.8.11.0037 Reclamante: MARIA DO SOCORRO ALVES 

DOS SANTOS Reclamada: JOSE FERNANDO DOS SANTOS, ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de ação de ação de obrigação de fazer com pedido de 

antecipação de tutela, para tratamento de saúde por meio de internação 

compulsória, alegando ser a parte requerida dependente químico, 

resultando em situação de risco para si e terceiros. O requerido Estado de 

Mato Grosso alega ilegitimidade passiva pois compete ao Município de 

Primavera do Leste fornecer todos os meios necessários para a 

realização do tratamento da paciente em Cuiabá ou em outro município do 

Estado, improcedência da aplicação de multa diária, impugnação de 

valores: utilização da tabela sus como parâmetro e improcedência da 

demanda. A parte reclamada JOSE FERNANDO DOS SANTOS apresenta 

contestação de negativa geral genérica. É o breve relato. Decido. A parte 
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autora requer a internação compulsória da requerida JOSE FERNANDO 

DOS SANTOS para tratamento de dependência química, com base nos 

documentos juntados na exordial, no qual indicou a necessidade de 

internação em hospital psiquiátrico. Ademais os fatos noticiados na 

petição inicial e documentos acostados indicam que a parte requerida se 

quedava relativamente incapaz, por força do texto do artigo 4º, inciso II, do 

Código Civil. Ainda, segundo o hodierno entendimento jurisprudencial, é 

plenamente possível a internação compulsória sem prévia interdição da 

pessoa maior e, até onde se sabe neste feito, capaz, esclarecendo-se 

que aquela trata de proteção à saúde, sendo matéria de cunho 

eminentemente constitucional-administrativo, cuja ação é de competência 

das Varas da Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública 

(conforme o valor da causa) e esta constitui ação de estado, de 

competência da Vara de Família, contudo, nada obsta que ambos os 

pedidos sejam cumulados na mesma ação. Precedentes: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO, IRMÃO DA 

AUTORA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO, NOS TERMOS DOS 

ARTIGOS 6º E 196 DA CF/88. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA 

PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE. O pedido de internação compulsória 

que visa a submissão de dependente químico a tratamento, sob as 

expensas de entes públicos, diz respeito ao direito à saúde previsto nos 

art. 6º e 196 da Constituição Federal, razão pela qual a competência para 

julgamento é de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública, 

notadamente se, além de não haver qualquer pretensão afeta ao estado 

da capacidade civil do enfermo, encontram-se inseridas no polo passivo 

pessoas jurídicas de direito público, entes que também afastam a 

competência específica da Vara Especializada de Família e Sucessões. 

(CC 140991/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/12/2014, Publicado no DJE 11/12/2014). Grifei INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA. PRÉVIA INTERDIÇÃO DO INTERNANDO. 

DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DE SUA MÃE RECONHECIDA. A 

internação compulsória prescinde de prévia interdição até porque o 

objetivo da internação é a recuperação da saúde do interditando, que, 

como ressaltado, encontra-se incapaz para responder, 

momentaneamente, pelos atos da vida civil, em razão da dependência 

química alegada, sendo o tratamento e o direito à saúde um direito de 

todos, como se verifica da leitura do artigo 196 da Constituição Federal. 

(TJ-MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 20/05/2014, 

Câmaras Cíveis/ 7ª CÂMARA CÍVEL). Grifei CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO. 1. O Juízo da Fazenda 

Pública tem competência nas ações em que a Fazenda Pública figura como 

parte, não tendo como se falar em competência do Juízo de Interdição, 

porque na espécie não há esse pedido, e nem em competência do Juízo 

de Família, na medida em que a Lei nº 10.216/01 fala que se trata de uma 

ação civil de saúde, e não de estado. 2. Conflito de competência 

procedente. (TJ-MA. CC: 0278432014 MA 0011442-53.2013.8.10.0001, 

Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 18/12/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/01/2015). Grifei De 

outro lado, não há que se falar em perda superveniente do objeto pelo 

cumprimento da decisão concessiva da tutela antecipada, uma vez que foi 

necessária a atuação jurisdicional para a internação da paciente. A seguir, 

transcrevo precedentes dos tribunais pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REJEITADAS 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E FALTA DE 

INTERRESE DE AGIR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 

LEGALIDADE. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MULTA. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE. RECURSO DESPROVIDO. 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não há falar em perda do objeto da 

demanda, uma vez que providenciada a avaliação e a internação do 

paciente em razão do comando judicial antecipatório proferido. Necessária 

à apreciação definitiva do mérito. Artigo 273, § 5º, do Código de Processo 

Civil. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e internação 

compulsória é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual 

deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete 

unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, 

não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido 

constitucionalmente, por ato da Administração Pública. 3. Eventuais 

limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto 

para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito 

reclamado. 4. (...) 7. (...). (Apelação/ Reexame Necessário 152497/2012, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/10/2013, Publicado no DJE 11/11/2013) INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

Dependente químico. Pedido formulado pelo genitor. Foi concedida 

antecipação da tutela para imediata internação, integralmente cumprida 

quando da sentença. Fato que não implica em perda do objeto da 

demanda, proposta contra Estado e Município. Medida que resguarda a 

saúde, a integridade física e mental do dependente químico, dos seus 

familiares e da própria sociedade. Falta de condições econômicas para 

custeá-la que deve ser suprida pelo Poder Público, em todos os níveis de 

governo, de forma concorrente. Demanda procedente. Recurso não 

p rov ido .  ( T J - S P  -  R E E X :  0 0 0 2 4 9 0 7 0 2 0 1 1 8 2 6 0 1 1 1  S P 

0002490-70.2011.8.26.0111, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 

02/04/2013, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2013) 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 

PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CUMPRIMENTO DA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO TORNA PREJUDICADO O PEDIDO. NÃO 

HOUVE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES PÚBLICOS. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E UNIVERSALIDADE. 

NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPROVADA. 1. O deferimento e 

cumprimento da antecipação de tutela não acarreta a extinção do 

processo sem resolução de mérito, por perda do objeto, de acordo com o 

art. 273, § 5º, do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal (art. 

196) preceitua que "saúde é direito de todos e dever do Estado", aí 

entendido em sentido amplo, contemplando os entes federados União, 

Estados e Municípios. 3. Estado e Município são sabidamente partes 

legítimas passivas em demandas que versem sobre internações 

compulsórias e atendimentos na área de saúde mental e drogadição, 

mormente por ser o Município gestor do CAPS, órgão que presta os 

primeiros atendimentos nessa área, inclusive na esfera ambulatorial, 

dispondo de meios para dar os encaminhamentos necessários à 

internação, quando indicada, que por sua vez passa pelo gerenciamento 

do Estado, através do DAHA da Secretaria Estadual de Saúde. 4. (...). 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057114134, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos, Julgado em 30/01/2014). À guisa do arcabouço constitucional, a 

internação compulsória consiste em modalidade de internação psiquiátrica 

determinada pela Justiça (de acordo com o artigo 6º, parágrafo único, 

inciso III, da Lei 10.216/2001) e, por isso, está indubitavelmente albergado 

pelas ações de assistência à saúde, sendo dever do SUS prover o 

tratamento de saúde adequado de que o paciente necessite (artigo 6º, 

inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/90). Destarte, diante da inércia ou 

deficiência estatal quanto à matéria, é cabível a condenação do Poder 

Público, conforme precedentes jurisprudenciais: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. 

URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Compete ao Estado em suas três esferas, municipal, estadual e federal, a 

obrigação de garantir o acesso à saúde. (AI 121184/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014). Grifei AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

DROGADITO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERIGO A 

SUA SAÚDE E DE SUA FAMÍLIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 461§5º DO CPC. 

SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR PENHORA ON-LINE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando comprovado, documentalmente, a 

necessidade de submissão de dependente químico a tratamento de 

desintoxicação, impõem-se a intervenção judicial para promover a 

internação compulsória, de forma que lhe seja assegurado o acesso 

irrestrito ao atendimento médico prescrito, preservando, ainda, a 

integridade física e moral com os quais convive em seu núcleo familiar. 2. 

O artigo 461, §5º do Código de Processo Civil, faculta ao julgador a 

possibilidade de substituir de ofício ou a requerimento da parte a medida 

constritiva que mais entender adequada a obter o efeito prático da 

determinação judicial. 3. Agravo parcialmente provido. (AI 16147/2014, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 16/09/2014). Grifei Ação de 

Autorização Judicial para Internação Compulsória. Improcedência. 
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Inconformismo. Apelação. Internação compulsória de dependentes 

químicos prevista no art. 6º, III, da Lei 10216/01. Caráter de urgência 

necessário. Comprovação por atestado médico. Direitos fundamentais. 

Direito à saúde, decorrente do direito à vida, deve prevalecer sobre o 

direito à liberdade. Direito à saúde e a capacidade de autodeterminação, 

nestes casos, comprometidos de tal forma que deve prevalecer o 

tratamento compulsório. Recurso Provido. (TJ-SP. APL: 

36155720108260160 SP 0003615-57.2010.8.26.0160, Relator: Piva 

Rodrigues, Data de Julgamento: 29/11/2011, 9ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 09/12/2011). Grifei Friso que o deferimento da 

prestação ora vindicada não implica em violação ao princípio da isonomia 

ou da impessoalidade, mas tão somente no cumprimento de um direito 

fundamental expressamente assegurado na Constituição da República. De 

outra banda, está sedimentado pela jurisprudência que a responsabilidade 

pelos serviços de saúde cabe à União, aos Estados, aos Municípios e ao 

Distrito Federal, sendo esta solidária. Nesse sentido cito os precedentes a 

seguir: REGIMENTAL. APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. Por se tratar 

de obrigação solidária de todos os entes federativos, podem ser exigidos 

do Município os meios necessários à concretização do direito à saúde do 

cidadão. Nesse sentido, o Poder Judiciário não viola o Princípio da 

Separação dos Poderes, ao determinar o fornecimento gratuito de 

tratamento necessário à saúde de pessoas hipossuficientes. Recurso não 

provido. (AgR 7766/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). 

Grifei ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

SUPLEMENTO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 

IMPROVIMENTO. 1. De início, não há que se falar em obrigatoriedade de 

interposição do recurso extraordinário, pois a responsabilidade solidária 

do Estado agravante foi firmada ante as disposições da Lei n.º 8.080/90. 

2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido 

que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 

responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer 

deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive o acesso a medicamentos. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no REsp 1495120/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014). Grifei 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 

PUBLIC 16-03-2015). Grifei Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido de mérito e condeno 

os requeridos, solidariamente, a fornecer o tratamento de saúde 

indispensável à pessoa JOSE FERNANDO DOS SANTOS, ratificando-se a 

tutela antecipada deferida. Transitada em julgado, venham conclusos para 

deliberações. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 23 de março de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 23 de março 

de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000409-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUIBERTO LESSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000409-69.2017.8.11.0037 Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Dá análise dos 

autos e da manifestação anexa no Id 10701679, verifica-se que a 

requerente já realizou a consulta requerida na inicial, sem quaisquer custo 

e que após a consulta não sentiu mais dores, estando inclusive 

trabalhando normalmente. Nestes termos informa que não tem mais 

interesse no prosseguimento do feito, por não ter demandas posteriores à 

consulta pleiteada na inicial, pugnando desde já pelo julgamento do 

presente feito. Assim, diante do acima exposto e fundamentado, tenho que 

a procedência da presente demanda é medida que se impõe. DISPOSITIVO 

Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com 

fundamento no artigo 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.º, incisos V e X da 

Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e: Quanto 

às custas e despesas processuais, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Assim, deixo de 

condenar o(s) requerido(s) ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Deixo de condenar, ainda, ao pagamento dos honorários 

advocatícios. Transitada em julgado, e, cumpridas todas as deliberações 

eventualmente pendentes, arquivem-se os presentes autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Primavera do Leste, 25 de março 

de 2018. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 25 de março de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011747-86.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CORDEIRO PERAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

TIAGO ALVES DA SILVA OAB - MT0018241A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011747-86.2015.8.11.0037 Reclamante: VALDIR CORDEIRO PERAO 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em desfavor de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT e 

ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando que referidos entes públicos 

custeiem a realização de cirurgia oftalmológica, à razão descrita no 

receituário médico. O Município de Primavera do Leste alega a cirurgia 

requerida não é previsto pelo SUS, que as pretensões extrapolam a 

competência do município, a obrigação de custear é do ESTADO DE MATO 

GROSSO. É o breve relato. Decido. Destaco que a Constituição Federal 

determina que a competência para cuidar da saúde e assistência pública é 
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comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, 

inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). 

No tocante ao pedido formulado pela parte reclamante, faz-se necessário 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida.” 

(STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, 

DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. 

Impertinente, ainda, o pedido de revogação da aplicação de multa diária, 

posto que não houve aplicação de multa na decisão que antecipou os 

efeitos da tutela. Assim, imperiosa a procedência do pleito inicial, para 

fornecimento do medicamento de que necessita a reclamante, pois provou 

com os documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo 

exposto, com arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo 

procedente o pedido inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar 

solidariamente os reclamados a fornecerem à parte reclamante o 

tratamento cirúrgico Vitrectomia Posterior e tratamentos correlatos que se 

fizerem necessários em razão do diagnóstico, consignando-se que a 

tutela jurisdicional já foi exaurida, verificando-se que não houve novo 

pedido. Transitada em julgado, venham conclusos para deliberações. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos 

da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 25 de março de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 25 de março de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011088-77.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO ALVES DA SILVA OAB - MT0018241A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):
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EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011088-77.2015.8.11.0037 Reclamante: MARCIA HELENA DA SILVA 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em desfavor de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT e 

ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando que referidos entes públicos 

custeiem a realização de consulta com médico especializado. O Município 

de Primavera do Leste alega as pretensões extrapolam a competência do 

município, a obrigação de custear é do ESTADO DE MATO GROSSO. O 

Estado de Mato Grosso alega que a ação ajuizada pela parte autora está 

promovendo excessiva judicialização da saúde, impertinência de multa 

diária, impugnação dos valores, utilização da tabela SUS como parâmetro 

É o breve relato. Decido. Destaco que a Constituição Federal determina 

que a competência para cuidar da saúde e assistência pública é comum à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da 

CF), sendo que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante 

ao pedido formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar 

o disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu 

art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa 

humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à 

vida, como um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por 

sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, 

assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 

200, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse 

sentido: “O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental 

que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. 

Impertinente, ainda, o pedido de revogação da aplicação de multa diária, 

posto que não houve aplicação de multa na decisão que antecipou os 

efeitos da tutela. Assim, imperiosa a procedência do pleito inicial, para 

fornecimento do medicamento de que necessita a reclamante, pois provou 

com os documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo 

exposto, com arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo 

procedente o pedido inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar 

solidariamente os reclamados ao acesso da autora a consulta 

especializada na CMI Serviços Médicos, consignando-se que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, verificando-se que não houve novo pedido. 

Transitada em julgado, venham conclusos para deliberações. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 25 de 

março de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 
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e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 25 de março de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001806-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON AMARON DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1001806-66.2017.8.11.0037, : Espécie: PETIÇÃO (241)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]. REQUERENTE: NELSON AMARON DE SOUZA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO 1. RELATÓRIO: Trata o processo de Ação Ordinária de 

Obrigação de Fazer com Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por 

NELSON AMARON DE SOUZA, contra o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE e SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, pleiteando 

que os entes públicos forneçam exame de eletroneuromiografia nos 

quatro membros e outros tratamentos posteriores que se fizerem 

necessários. A parte reclamante alega estar atualmente com 43 (quarenta 

e três) anos de idade e necessita com urgência de ser submetido ao 

exame de eletroneuromiografia nos quatro membros. Afirma que foi 

diagnosticado com a síndrome de Guillain-Barré (CID G61.0) e necessita 

com urgência do exame para tratamento e controle da doença. Relata o 

autor que solicitou a realização do exame pela via administrativa, ocasião 

em que a Secretaria Municipal de Saúde informou que o procedimento 

solicitado extrapola a competência do município, comprometendo e 

trazendo lesão as finanças do erário municipal. Assim, desde o dia 24 de 

Fevereiro de 2016, o reclamante solicitou a gratuidade do tratamento 

receitado pelo médico, porém não obteve qualquer resposta. Não restando 

outra alternativa, a parte reclamante se viu obrigada a vir a Justiça solicitar 

que seja incumbido ao Estado e ao Município a obrigação de fornecer o 

exame. Oficiado o Núcleo de Apoio Técnico-NAT, este informou que, no 

tocante a necessidade do procedimento solicitado, o exame complementar 

se encontra bem indicado ao caso. No tocante ao procedimento em si, o 

NAT informou que o exame é coberto pelos Sistema Único de Saúde e que 

não se trata de procedimento de urgência. 2. FUNDAMENTAÇÃO: O feito 

oportuniza o julgamento antecipado, na forma do art. 355, I e II, do CPC, 

porque a demanda não exige a produção de provas, considerando que a 

matéria versada é unicamente de direito. Compulsando-se os autos, 

verifica-se que as partes reclamadas foram devidamente citadas da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela, bem como intimadas quanto 

aos atos do processo. Contudo, vislumbra-se que o reclamado Estado de 

Mato Grosso, por mais que tenha sido devidamente citado para 

comparecer aos autos, não apresentou contestação Desse modo, nos 

termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, decreta-se a revelia do 

Estado de Mato Grosso. Contudo, em razão da vedação existente no art. 

345, inciso II, do CPC, não se aplicam os efeitos da revelia contra a 

Fazenda Pública uma vez que indisponíveis os interesses em jogo (STJ - 

2ª Turma. AgRg no REsp 113717/ SP. Rel. Min. Humberto Martins. DJ 

18/02/2010). O reclamado Município de Primavera do Leste informou 

através do ofício nº 313/2017/GAB/LL/SMS/SUS/Referente ao Processo 

1001806-66.2017.8.11.0037 que no que diz respeito ao exame de 

eletroneuromiografia, a solicitação de sua realização foi encaminhada à 

Central de Regulação Estadual no dia 15/03/2016 e até o fornecimento das 

informações não havia obtido resposta acerca do agendamento. Na 

contestação (ID n. 6771362), o Município Primavera do Leste sustentou a 

readequação da liminar e a falta de interesse de agir em face do município 

e a violação ao direito de igualdade entre os pacientes. Afirmou que não 

pretende com a contestação negar a solidariedade dos entes, mas sim 

limitar que eventuais bloqueios e penhoras sejam realizados de maneira 

indistintas onerando apenas o ente municipal e prejudicando a população 

local. O Ministério Público apresentou manifestação desfavorável ao pleito 

do Município de Primavera do Leste afirmando é direito de todo cidadão 

hipossuficiente, o recebimento de tratamento de saúde e é dever dos 

entes públicos, promover os atos indispensáveis à concretização do 

direito à saúde, não se eximindo o município da obrigação pelo simples fato 

de ter solicitado tratamento junto ao estado. Analisando o processo, é 

possível constatar que a decisão liminar não foi cumprida e o reclamante 

encontra-se desde o dia 24 de fevereiro de 2016, ou seja, a mais de 

02(dois) anos aguardando a realização do exame. Cumpre esclarecer que 

conforme exposto pelo médico especialista Eduardo Mega no relatório (id 

7253469 - Pág. 11), o reclamante teve quadro da síndrome de 

Guillain-Barré (CID G61.0) e encontra-se evoluindo com sequelas 

neurológicas. Por mais que não exista relato de risco de morte, 

observa-se que a doença esta causando redução da capacidade 

laborativa do reclamante e por consequência, traz diversos transtornos na 

vida pessoal do mesmo. Assim, surge a necessidade iminente de 

realização do exame para melhor diagnóstico e tratamento do reclamante. 

Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo outras preliminares a 

apreciar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No tocante 

ao pedido formulado pelo reclamante, faz-se necessário rememorar o 

disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 

1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa 

humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à 

vida, como um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por 

sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, 

assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 

200, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse 

sentido: O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental 

que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz ? DJU 

21.01.2004 p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 
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vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. Assim, imperiosa a 

procedência do pleito inicial, com o deferimento da realização do 

procedimento que necessita a parte reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Verifica-se, 

outrossim, que prova o reclamante sua hipossuficiência financeira para o 

fornecimento do procedimento pleiteado, tanto que necessitou da 

intervenção da Defensoria Pública para ingressar em juízo. Assim, ao que 

tudo indica, não tem condições de custear suas despesas com exames 

médicos sem prejuízo do seu sustento. E, diante da hipossuficiência de 

seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do artigo 23, inciso II, não sendo, portanto, a hipossuficiência 

financeira motivo para indeferimento do pedido inicial. Assim, imperiosa a 

procedência do pleito inicial, considerando que a parte reclamante provou, 

com os documentos encartados aos autos, a doença que sofre e a 

necessidade do exame especializado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

decido pela procedência dos pedidos contidos na inicial para condenar 

definitivamente o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e o ESTADO DO 

MATO GROSSO, solidariamente, a fornecerem à parte reclamante o exame 

eletroneuromiografia nos quatro membros, conforme prescrição médica, 

além dos demais tratamento posteriores, que se fizerem necessários, 

relacionados ao diagnóstico obtido, desde que acompanhados da 

necessária justificativa médica e não ultrapassada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Com espeque no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julga-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, confirmando a decisão de antecipação de tutela, nos termos 

dessa decisão. Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer 

ensejará a aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação 

(art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública no valor de 

R$600,00 (seiscentos reais), conforme orçamento apresentado pelo 

reclamante (id. 9417282 - Pág. 2), preferencialmente, nas contas do 

Estado de Mato Grosso. Os requeridos ficam advertidos que o 

descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização 

penal e administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da 

medida cível cabível (supradescrita), para efetivação da tutela 

jurisdicional. No caso de bloqueio de verba pública, a parte reclamante 

deverá ser intimada para que no prazo de 10 dias faça a prestação de 

contas de todos os valores levantados, demonstrando de forma analítica o 

valor e os materiais utilizados na prestação do serviço judicialmente 

autorizado e, em caso de descumprimento da presente determinação, 

comunique-se imediatamente o Ministério Público, para que sejam tomadas 

as providências cabíveis Defere-se o benefício da Justiça Gratuita, a 

reclamante. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Luiz 

Henrique Moreira da Silva Juiz leigo Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 

29 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010925-97.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA RESPLANDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010925-97.2015.8.11.0037 Reclamante: MARIA APARECIDA PEREIRA 

RESPLANDE Reclamada: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, na 

forma do 38 da Lei nº. 9.099/95. A parte reclamante requereu a 

desistência do feito. Posto isso, homologo a desistência com fundamento 

no art. 200, parágrafo único do CPC e via de consequência, declaro 

extinto o processo, sem exame do mérito, na forma do art. 485, VIII, desse 

mesmo codex. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. 

Primavera do Leste - MT, 26 de março de 2018. Publicado e registrado no 

PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 26 de março de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-41 JUSTIFICAÇÃO

Processo Número: 8011473-59.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO JOSE DE SOUZA PIRES (REQUERENTE)

MARLI MARIA SANDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELLI ARRUDA SEOLIM OAB - MT20261/B (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011473-59.2014.8.11.0037 Reclamantes: CASSIANO JOSE DE SOUZA 

PIRES e MARLI MARIA SANDI Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 
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antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de ação de 

ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, para 

tratamento de saúde para fim de custear a internação do requerente 

CASSIANO JOSE DE SOUZA PIRES, alegando ser a parte requerida 

dependente químico. O requerido Município de Primavera do Leste 

contesta alegando a necessidade de revogação da liminar deferida, 

ausência de demonstração da necessidade de internação, 

responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo custeio do tratamento. É 

o breve relato. Decido. A parte autora requer o custeio do tratamento do 

também requerente CASSIANO JOSE DE SOUZA PIRES para tratamento de 

dependência química. Ademais os fatos noticiados na petição inicial e 

documentos acostados indicam que a parte requerida se quedava 

relativamente incapaz, por força do texto do artigo 4º, inciso II, do Código 

Civil. Ainda, segundo o hodierno entendimento jurisprudencial, é 

plenamente possível a internação compulsória sem prévia interdição da 

pessoa maior e, até onde se sabe neste feito, capaz, esclarecendo-se 

que aquela trata de proteção à saúde, sendo matéria de cunho 

eminentemente constitucional-administrativo, cuja ação é de competência 

das Varas da Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública 

(conforme o valor da causa) e esta constitui ação de estado, de 

competência da Vara de Família, contudo, nada obsta que ambos os 

pedidos sejam cumulados na mesma ação. Precedentes: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO, IRMÃO DA 

AUTORA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO, NOS TERMOS DOS 

ARTIGOS 6º E 196 DA CF/88. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA 

PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE. O pedido de internação compulsória 

que visa a submissão de dependente químico a tratamento, sob as 

expensas de entes públicos, diz respeito ao direito à saúde previsto nos 

art. 6º e 196 da Constituição Federal, razão pela qual a competência para 

julgamento é de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública, 

notadamente se, além de não haver qualquer pretensão afeta ao estado 

da capacidade civil do enfermo, encontram-se inseridas no polo passivo 

pessoas jurídicas de direito público, entes que também afastam a 

competência específica da Vara Especializada de Família e Sucessões. 

(CC 140991/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/12/2014, Publicado no DJE 11/12/2014). Grifei INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA. PRÉVIA INTERDIÇÃO DO INTERNANDO. 

DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DE SUA MÃE RECONHECIDA. A 

internação compulsória prescinde de prévia interdição até porque o 

objetivo da internação é a recuperação da saúde do interditando, que, 

como ressaltado, encontra-se incapaz para responder, 

momentaneamente, pelos atos da vida civil, em razão da dependência 

química alegada, sendo o tratamento e o direito à saúde um direito de 

todos, como se verifica da leitura do artigo 196 da Constituição Federal. 

(TJ-MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 20/05/2014, 

Câmaras Cíveis/ 7ª CÂMARA CÍVEL). Grifei CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO. 1. O Juízo da Fazenda 

Pública tem competência nas ações em que a Fazenda Pública figura como 

parte, não tendo como se falar em competência do Juízo de Interdição, 

porque na espécie não há esse pedido, e nem em competência do Juízo 

de Família, na medida em que a Lei nº 10.216/01 fala que se trata de uma 

ação civil de saúde, e não de estado. 2. Conflito de competência 

procedente. (TJ-MA. CC: 0278432014 MA 0011442-53.2013.8.10.0001, 

Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 18/12/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/01/2015). Grifei De 

outro lado, não há que se falar em perda superveniente do objeto pelo 

cumprimento da decisão concessiva da tutela antecipada, uma vez que foi 

necessária a atuação jurisdicional para a internação da paciente. A seguir, 

transcrevo precedentes dos tribunais pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REJEITADAS 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E FALTA DE 

INTERRESE DE AGIR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 

LEGALIDADE. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MULTA. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE. RECURSO DESPROVIDO. 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não há falar em perda do objeto da 

demanda, uma vez que providenciada a avaliação e a internação do 

paciente em razão do comando judicial antecipatório proferido. Necessária 

à apreciação definitiva do mérito. Artigo 273, § 5º, do Código de Processo 

Civil. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e internação 

compulsória é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual 

deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete 

unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, 

não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido 

constitucionalmente, por ato da Administração Pública. 3. Eventuais 

limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto 

para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito 

reclamado. 4. (...) 7. (...). (Apelação/ Reexame Necessário 152497/2012, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/10/2013, Publicado no DJE 11/11/2013) INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

Dependente químico. Pedido formulado pelo genitor. Foi concedida 

antecipação da tutela para imediata internação, integralmente cumprida 

quando da sentença. Fato que não implica em perda do objeto da 

demanda, proposta contra Estado e Município. Medida que resguarda a 

saúde, a integridade física e mental do dependente químico, dos seus 

familiares e da própria sociedade. Falta de condições econômicas para 

custeá-la que deve ser suprida pelo Poder Público, em todos os níveis de 

governo, de forma concorrente. Demanda procedente. Recurso não 

p rov ido .  ( T J - S P  -  R E E X :  0 0 0 2 4 9 0 7 0 2 0 1 1 8 2 6 0 1 1 1  S P 

0002490-70.2011.8.26.0111, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 

02/04/2013, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2013) 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 

PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CUMPRIMENTO DA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO TORNA PREJUDICADO O PEDIDO. NÃO 

HOUVE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES PÚBLICOS. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E UNIVERSALIDADE. 

NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPROVADA. 1. O deferimento e 

cumprimento da antecipação de tutela não acarreta a extinção do 

processo sem resolução de mérito, por perda do objeto, de acordo com o 

art. 273, § 5º, do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal (art. 

196) preceitua que "saúde é direito de todos e dever do Estado", aí 

entendido em sentido amplo, contemplando os entes federados União, 

Estados e Municípios. 3. Estado e Município são sabidamente partes 

legítimas passivas em demandas que versem sobre internações 

compulsórias e atendimentos na área de saúde mental e drogadição, 

mormente por ser o Município gestor do CAPS, órgão que presta os 

primeiros atendimentos nessa área, inclusive na esfera ambulatorial, 

dispondo de meios para dar os encaminhamentos necessários à 

internação, quando indicada, que por sua vez passa pelo gerenciamento 

do Estado, através do DAHA da Secretaria Estadual de Saúde. 4. (...). 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057114134, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos, Julgado em 30/01/2014). À guisa do arcabouço constitucional, a 

internação compulsória consiste em modalidade de internação psiquiátrica 

determinada pela Justiça (de acordo com o artigo 6º, parágrafo único, 

inciso III, da Lei 10.216/2001) e, por isso, está indubitavelmente albergado 

pelas ações de assistência à saúde, sendo dever do SUS prover o 

tratamento de saúde adequado de que o paciente necessite (artigo 6º, 

inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/90). Destarte, diante da inércia ou 

deficiência estatal quanto à matéria, é cabível a condenação do Poder 

Público, conforme precedentes jurisprudenciais: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. 

URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Compete ao Estado em suas três esferas, municipal, estadual e federal, a 

obrigação de garantir o acesso à saúde. (AI 121184/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014). Grifei AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

DROGADITO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERIGO A 

SUA SAÚDE E DE SUA FAMÍLIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 461§5º DO CPC. 

SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR PENHORA ON-LINE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando comprovado, documentalmente, a 

necessidade de submissão de dependente químico a tratamento de 

desintoxicação, impõem-se a intervenção judicial para promover a 

internação compulsória, de forma que lhe seja assegurado o acesso 

irrestrito ao atendimento médico prescrito, preservando, ainda, a 

integridade física e moral com os quais convive em seu núcleo familiar. 2. 
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O artigo 461, §5º do Código de Processo Civil, faculta ao julgador a 

possibilidade de substituir de ofício ou a requerimento da parte a medida 

constritiva que mais entender adequada a obter o efeito prático da 

determinação judicial. 3. Agravo parcialmente provido. (AI 16147/2014, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 16/09/2014). Grifei Ação de 

Autorização Judicial para Internação Compulsória. Improcedência. 

Inconformismo. Apelação. Internação compulsória de dependentes 

químicos prevista no art. 6º, III, da Lei 10216/01. Caráter de urgência 

necessário. Comprovação por atestado médico. Direitos fundamentais. 

Direito à saúde, decorrente do direito à vida, deve prevalecer sobre o 

direito à liberdade. Direito à saúde e a capacidade de autodeterminação, 

nestes casos, comprometidos de tal forma que deve prevalecer o 

tratamento compulsório. Recurso Provido. (TJ-SP. APL: 

36155720108260160 SP 0003615-57.2010.8.26.0160, Relator: Piva 

Rodrigues, Data de Julgamento: 29/11/2011, 9ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 09/12/2011). Grifei Friso que o deferimento da 

prestação ora vindicada não implica em violação ao princípio da isonomia 

ou da impessoalidade, mas tão somente no cumprimento de um direito 

fundamental expressamente assegurado na Constituição da República. De 

outra banda, está sedimentado pela jurisprudência que a responsabilidade 

pelos serviços de saúde cabe à União, aos Estados, aos Municípios e ao 

Distrito Federal, sendo esta solidária. Nesse sentido cito os precedentes a 

seguir: REGIMENTAL. APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. Por se tratar 

de obrigação solidária de todos os entes federativos, podem ser exigidos 

do Município os meios necessários à concretização do direito à saúde do 

cidadão. Nesse sentido, o Poder Judiciário não viola o Princípio da 

Separação dos Poderes, ao determinar o fornecimento gratuito de 

tratamento necessário à saúde de pessoas hipossuficientes. Recurso não 

provido. (AgR 7766/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). 

Grifei ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

SUPLEMENTO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 

IMPROVIMENTO. 1. De início, não há que se falar em obrigatoriedade de 

interposição do recurso extraordinário, pois a responsabilidade solidária 

do Estado agravante foi firmada ante as disposições da Lei n.º 8.080/90. 

2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido 

que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 

responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer 

deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive o acesso a medicamentos. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no REsp 1495120/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014). Grifei 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 

PUBLIC 16-03-2015). Grifei Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido de mérito e condeno 

os requeridos, solidariamente, a fornecer o tratamento de saúde 

indispensável à pessoa CASSIANO JOSE DE SOUZA PIRES, ratificando-se 

a tutela antecipada deferida, consignando-se que a tutela jurisdicional já 

foi exaurida, verificando-se que diante do silencio da parte requerente o 

reclamante já foi desinternado. Transitada em julgado, venham conclusos 

os autos para deliberações. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 26 de 

março de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 26 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011878-61.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

VANILDES ALVES DE OLIVEIRA SALOMAO (REQUERENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011878-61.2015.8.11.0037 Reclamante: VANILDES ALVES DE OLIVEIRA 

SALOMAO Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada, em desfavor de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE – MT e ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando que referidos 

entes públicos forneçam os medicamentos Tramadol 100 mg, Duloxetina 

60mg e Pregabalina 150mg, à razão descrita no receituário médico. Se 

defende a parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO sustentando 

COMPROMETIMENTO COM O PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO 

À SAÚDE, AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO 

DIREITO POSTULADO, IMPERTINÊNCIA DA APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. 

É o breve relato. Decido. Destaco que a Constituição Federal determina 

que a competência para cuidar da saúde e assistência pública é comum à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da 

CF), sendo que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante 

ao pedido formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar 

o disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu 

art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa 

humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à 

vida, como um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por 

sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, 

assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 

200, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse 

sentido: “O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental 

que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 
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indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - 

TRATAMENTO DE PARKINSON - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - INADMISSÍVEL A RECUSA - 

DEVER DE O ESTADO GARANTIR O ACESSO À SAÚDE - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É obrigação de o Estado 

assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à 

medicação necessária para o tratamento de saúde, em especial os casos 

mais graves. A sentença objurgada não merece qualquer retificação, 

permanecendo inalterada por seus próprios fundamentos, na forma do 

artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995. Recurso conhecido e improvido. (RI 

1064/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. 

Impertinente, ainda, o pedido de revogação da aplicação de multa diária, 

posto que não houve aplicação de multa na decisão que antecipou os 

efeitos da tutela. Assim, imperiosa a procedência do pleito inicial, para 

fornecimento do medicamento de que necessita a reclamante, pois provou 

com os documentos encartados aos autos a sua necessidade. Estando a 

parte reclamante em tratamento, deverá manter o fornecedor do 

medicamento atualizado quanto à necessidade do fornecimento, 

procedendo conforme determina a Portaria 172/2010/GBSES, §2°, III, artigo 

3º, que estabelece: Os pacientes em tratamento com medicamentos de 

uso contínuo deverão passar por uma reavaliação médica de 03 (três) em 

03 (três) meses, para revisão da prescrição e apresentação de novo 

receituário, bem como de exames de acompanhamento da patologia no 

período de 06 (seis) em 06 (seis) meses para continuidade no recebimento 

do medicamento. Em que pese o falecimento da parte requerente verifico 

que houve cumprimento da tutela antecipada, pelo menos em relação a 

alguns dos medicamentos pleiteados, destarte, faz-se necessário o 

julgamento do mérito da presente ação neste particular. Com efeito, a 

informação do falecimento está na petição do id. 9478254, do Ministério 

Público, que pede a extinção do processo sem julgamento do mérito. Essa 

extinção, a meu ver, é pertinente em relação aos procedimentos que não 

chegaram a ser ministrados à paciente, embora tenha havido bloqueio de 

valores do Estado e liberação à clínica no valor de R$ 30.000,00 (ids 

9063534 e 9194225, relativos à tutela complementar para aplicação de 

cinco sessões de injução intravítrea do medicamento Eylia (em cada olho) 

na paciente Vanildes Alves de Oliveira Salomão (id. 9063534). Pelo 

exposto, com arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo 

procedente o pedido inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar 

solidariamente os reclamados a fornecerem à parte reclamante o 

medicamento vindicado, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi 

exaurida. Por sua vez, julgo extinto o feito sem apreciação do mérito em 

relação à tutela complementar do id. 9063534, referida no parágrafo 

antecessor, em razão da morte da paciente, antes que fosse ministrado o 

tratamento, informada no id 9478254, nos termos do artigo 485, IX, do CPC. 

Considerando que o valor do procedimento (R$ 30.000,00) foi liberado à 

Clínica e Microcirurgia de Olhos Ltda-EPP, de Varzea Grande (id. 

9194225), determino seja oficiado/requisitado à clínica a devolução do 

valor no prazo de 05 (cinco) dias, devendo a secretaria encaminhar a 

respectiva guia, e servindo cópia da presente de requisição/ofício. 

CUMPRA-SE, DE IMEDIATO. Após a devolução ou o decurso do prazo 

fixado, venham conclusos para novas deliberações. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 26 de 

março de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 30 de março de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010924-15.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO DAVID FAUSTINO FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010924-15.2015.8.11.0037 Reclamante: BRENO DAVID FAUSTINO 

FONSECA Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada, em desfavor de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE – MT e ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando que referidos 

entes públicos custeiem a real ização do exame de 

ELETRONEUROMIOGRAFIA. É o breve relato. Decido. Destaco que a 

Constituição Federal determina que a competência para cuidar da saúde e 

assistência pública é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com inúmeras 

diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido formulado pela 

parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto na Constituição 

Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à 

necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, 

em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos 

direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

medicamento de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo procedente o pedido 

inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar solidariamente os 

rec lamados  cus tea rem a  rea l i zação  do  exame de 

ELETRONEUROMIOGRAFIA, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi 

exaurida, verificando-se que não houve novo pedido. Transitada em 

julgado, conclusos para deliberações. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 26 de março de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 30 de março 

de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011830-05.2015.8.11.0037 Reclamante: UZIEL NASCIMENTO ARAUJO 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em desfavor de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT e 

ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando que referidos entes públicos 

custeiem a consulta com médico especialista em mãos e demais exames 

eventualmente não fornecidos pelo SUS, ao paciente UZIEL NASCIMENTO 

ARAUJO, além da liberação de eventuais cirurgias e medicamentos para 

os tratamentos que se fizerem necessários. O ESTADO DE MATO 

GROSSO alega em sua defesa o comprometimento com o princípio da 

universalidade do acesso à saúde, impertinência da aplicação da multa 

diária, da impugnação de valores: utilização da tabela sus como 

parâmetro, requer ao fim que seja julgado totalmente improcedente o 

pedido da parte autora. subsidiariamente, em caso de condenação, seja 

observados os valores praticados pela tabela SUS. É o breve relato. 

Decido. Destaco que a Constituição Federal determina que a competência 

para cuidar da saúde e assistência pública é comum à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 

inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido 

formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto 

na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. 

Impertinente, ainda, o pedido de revogação da aplicação de multa diária, 

posto que não houve aplicação de multa na decisão que antecipou os 
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efeitos da tutela. Assim, imperiosa a procedência do pleito inicial, para 

fornecimento do medicamento de que necessita a reclamante, pois provou 

com os documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo 

exposto, com arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo 

procedente o pedido inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar 

solidariamente os reclamados a fornecerem à parte reclamante o 

tratamento medicinal especializado requerido na exordial, consignando-se 

que a tutela jurisdicional já foi exaurida, verificando-se que não houve 

novo pedido. Abro ao Estado de Mato Grosso o prazo de 30 dias para 

manifestação sobre a prestação de contas apresentada nos autos. 

Devolva-se ao ente estatal do qual foi bloqueado valores, o saldo que 

porventura permaneça na conta única vinculado a estes autos. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos 

da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 27 de março de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 27 de março de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011440-35.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PETR FEODOSIEVICH FEFELOV (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011440-35.2015.8.11.0037 Reclamante: PETR FEODOSIEVICH FEFELOV 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em desfavor de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT e 

ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando que referidos entes públicos 

custeiem tratamento cirúrgico de luxação da articulação do ombro, além de 

outros tratamentos, posteriores que se fizerem necessários. O ESTADO 

DE MATO GROSSO alega em sua defesa o comprometimento com o 

princípio da universalidade do acesso à saúde, impertinência da aplicação 

da multa diária, da impugnação de valores: utilização da tabela sus como 

parâmetro, requer ao fim que seja julgado totalmente improcedente o 

pedido da parte autora, subsidiariamente, em caso de condenação, seja 

observados os valores praticados pela tabela SUS. É o breve relato. 

Decido. Destaco que a Constituição Federal determina que a competência 

para cuidar da saúde e assistência pública é comum à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 

inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido 

formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto 

na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 
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serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. 

Impertinente, ainda, o pedido de revogação da aplicação de multa diária, 

posto que não houve aplicação de multa na decisão que antecipou os 

efeitos da tutela. Assim, imperiosa a procedência do pleito inicial, para 

fornecimento do medicamento de que necessita a reclamante, pois provou 

com os documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo 

exposto, com arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo 

procedente o pedido inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar 

solidariamente os reclamados a fornecerem à parte reclamante o 

tratamento medicinal especializado requerido na exordial, consignando-se 

que a tutela jurisdicional já foi exaurida, verificando-se que não houve 

novo pedido. Transitada em julgado, conclusos para deliberações. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos 

da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 27 de março de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 27 de março de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010523-16.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO RODRIGUES MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010523-16.2015.8.11.0037 Reclamante: GONCALO RODRIGUES MACIEL 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em desfavor de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT e 

ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando que referidos entes públicos 

custeiem tratamento cirúrgico de “angioplastia de veia central”, conforme 

laudo anexo, além de outros tratamentos, posteriores a cirurgia, que se 

fizerem necessários. O ESTADO DE MATO GROSSO alega em sua defesa 

o comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à saúde, 

impertinência da aplicação da multa diária, da impugnação de valores: 

utilização da tabela sus como parâmetro, requer ao fim que seja julgado 

totalmente improcedente o pedido da parte autora, subsidiariamente, em 

caso de condenação, seja observados os valores praticados pela tabela 

SUS. É o breve relato. Decido. Destaco que a Constituição Federal 

determina que a competência para cuidar da saúde e assistência pública é 

comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, 

inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). 

No tocante ao pedido formulado pela parte reclamante, faz-se necessário 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida.” 

(STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, 

DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 
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havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. 

Impertinente, ainda, o pedido de revogação da aplicação de multa diária, 

posto que não houve aplicação de multa na decisão que antecipou os 

efeitos da tutela. Assim, imperiosa a procedência do pleito inicial, para 

fornecimento do medicamento de que necessita a reclamante, pois provou 

com os documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo 

exposto, com arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo 

procedente o pedido inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar 

solidariamente os reclamados a fornecerem à parte reclamante o 

tratamento médico cirúrgico de angioplastia de veia central, 

consignando-se que a tutela jurisdicional já foi exaurida, verificando-se 

que não houve novo pedido. Transitada em julgado, conclusos para 

deliberações. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 

e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste 

para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do 

Leste - MT, 27 de março de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 27 de março de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-64.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGUES CANDIDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VALDIVINO MARTINS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

WALMIR ZELIS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Insta salientar, que foi expedida intimação para o 

reclamante se manifestar (ID 4787700) e apresentar informações. 

Todavia, a autora se manteve inerte conforme certidão (ID 5081940). 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito em face do Estado 

de Mato Grosso e DETRAN MT proposta pela defensoria e que tem como 

promovente ANTONIO DOMINGUES CANDIDO, em análise minuciosa do 

processo verifico que foi realizada intimação da Requerente para que 

indique o nome, o endereço e a qualificação do comprador do veículo, bem 

como requeira sua citação como litisconsorte passivo necessário, porém 

se torna impossível decidir nos autos por falta de manifestação da parte 

autora. Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado em 

cartório, sem qualquer providência da parte interessada. Dispõe o Código 

de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito em razão do comprovado abandono de causa.. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

L e i d y d a i m e  B a r r o s  d e  A l m e i d a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 28 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012122-53.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANARA LIMA BENETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012122-53.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 880,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

INDIANARA LIMA BENETTI Parte Ré: REQUERIDO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO 1. RELATÓRIO Dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata a demanda de obrigação de fazer com pedido de 

tutela antecipada, promovida por INDIANARA LIMA BENETTI em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

para que seja determinado aos requeridos fornecerem nova intervenção 

com cirurgia plástica, pois a reclamante apresenta dores e prurido nas 

cicatrizes após ter passado por procedimento cirúrgico. A reclamante 

sofreu queimaduras de 2º e 3º grau em seus membros inferiores, na 

ocasião foi necessária a realização de enxerto de pele na região posterior 

da coxa direita e esquerda, porém houve rejeição com piora na 

cicatrização. A reclamante aguarda há 02(dois) anos nova avaliação com 

cirurgião plástico, pois os incômodos nas cicatrizes têm se agravado. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 262 de 1053



Instado a manifestar, o NAT concluiu que: Existe a necessidade de 

consulta com cirurgião plástico para avaliar a necessidade de possível 

cirurgia. Informa que não se trata de urgência ou emergência e não já 

risco de vida. Compulsando-se os autos, verifica-se que as partes 

reclamadas foram devidamente citadas da decisão que antecipou os 

efeitos da tutela, bem como intimadas quanto aos atos do processo. 

Contudo, vislumbra-se que o reclamado Estado de Mato Grosso, por mais 

que tenha sido devidamente citado para comparecer aos autos, não 

apresentou contestação. Desse modo, nos termos do artigo 344 do Código 

de Processo Civil, decreta-se a revelia do Estado de Mato Grosso. 

Contudo, em razão da vedação existente no art. 345, inciso II, do CPC, não 

se aplicam os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública uma vez que 

indisponíveis os interesses em jogo (STJ - 2ª Turma. AgRg no REsp 

113717/ SP. Rel. Min. Humberto Martins. DJ 18/02/2010). Na contestação 

(ID n. 6768717), o Município Primavera do Leste sustentou a readequação 

da liminar, a violação ao direito de igualdade entre os pacientes e a 

responsabilidade do Estado no Tratamento de alto custo. Afirmou que não 

pretende com a contestação negar a solidariedade dos entes, mas sim 

limitar que eventuais bloqueios e penhoras sejam realizados de maneira 

indistintas onerando apenas o ente municipal e prejudicando a população 

local. O feito oportuniza o julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, 

do CPC, porque a demanda não exige a produção de provas, 

considerando que a matéria versada é unicamente de direito. Pois bem. 

Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os pressupostos 

objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as 

condições da ação, e, não havendo preliminares a apreciar, nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. No tocante ao pedido formulado 

pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto na 

Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, que se 

refere à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais 

à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um 

dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 

Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme 

dispõe o art. 196, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, 

estabelece o art. 198 que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à 

saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento 

do erário. Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal 

Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 

uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. 

Ainda, em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: “Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...)”. (TRF 4ª R. – Al 2003.04.01.041369-9 – 

SC – 3ª T – Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz – DJU 

21.01.2004 – p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, inexistindo benefício de ordem ou 

direito de regresso. Destarte, transparece inegável o direito de acesso à 

saúde de qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, 

e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. 

Notadamente, sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário 

em área discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da 

Separação de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, 

em face de direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas 

se faz cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão 

judicial, ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência integral àqueles que necessitam, a fim de 

resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não havendo que se falar em 

impossibilidade de onerabilidade demasiada a determinado ente, nem em 

violação da separação de poderes e nem em lesão ao princípio da 

isonomia dos cidadãos. De outra banda, registra-se que a impossibilidade 

de se onerar o Município de Primavera do Leste somente pode servir de 

condicionante à efetividade dos direitos sociais, desde que devidamente 

demonstrado nos autos a falta de disposição econômica, e depois de 

efetuada uma análise casuística da pretensão judicializada acerca da 

razoabilidade do pedido deduzido pelo reclamante frente à sociedade. 

Contudo, analisando o pedido deduzido pela reclamante e considerando os 

documentos anexos aos autos é prudente indeferir o pleito da parte 

reclamante. O parecer técnico do NAT foi conclusivo no sentido de que 

não há urgência ou emergência no procedimento pleiteado na inicial. Por 

outro lado, o NAT sinalizou pela necessidade da parte reclamante ser 

submetida a consulta com cirurgião plástico especialista para o fim de 

avaliar a necessidade de possível cirurgia plástica, haja vista que o laudo 

médico que indicou a necessidade de cirurgia foi feito por médico 

especialista em saúde da família. Diante disso, observa-se que o presente 

processo não veio instruído com prova suficientes que permitem afirmar 

que a reclamante realmente necessita de cirurgia plástica reparadora. O 

que há certeza é que a reclamante deverá realizar consulta médica com 

médico especialista em cirurgia plástica, oportunidade em que efetuará a 

avaliação necessária e definirá qual o tratamento mais adequado. Assim, 

demonstrado nos autos que não há o perigo da demora, já que restou 

demonstrado que a complicação cirúrgica que a reclamante possui não 

gera qualquer risco de morte e, portanto, não há risco de perda da 

oportunidade de tratamento. Ainda, o procedimento é coberto pelo SUS, 

mediante regulação, não podendo a via judicial ser utilizada como meio 

eletivo ao tratamento do beneficiário do SUS. Nesta feita não pode em 

casos tais o Judiciário intervir, visto que o caso em tela não demanda 

urgência e risco de vida à parte promovente, sendo que tal intervenção 

violaria o princípio constitucional da isonomia. A jurisprudência é neste 

sentido: OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DEMORA. 

URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CIRURGIA ELETIVA. LISTA DE 

ESPERA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. 1. O direito à saúde se encontra no rol dos direitos fundamentais 

do cidadão, inerente à própria existência humana e cuja relevância levou o 

Constituinte a alçá-lo à categoria de Direito Constitucional, como forma de 

prestação positiva do Estado. 2. Em que pese ser admissível a intervenção 

do Judiciário para compelir o Estado a cumprir com obrigação 

constitucionalmente prevista, havendo prova da existência de lista de 

espera para a realização de cirurgia eletiva, sem urgência, não pode a 

determinação judicial desrespeitar a ordem de classificação, sob pena de 

violação ao princípio da isonomia, mormente quando ausentes elementos a 

justificar a medida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT ? APC 

20140110494735 DF0011198-23.2014.8.07.0018, 5ª Turma Cível, Relator 

Sandoval Oliveira, j. 04.03.2015) APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME 

NECESSÁRIO EX OFFICIO -DIREITO À SAÚDE - REPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - CIRURGIA ELETIVA - URGÊNCIA 

NÃO DEMONSTRADA - BURLA À FILA DE ESPER - VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - VERBA HONORÁRIA - EQUIDADE. APELAÇÃO 

CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO EX OFFICIO -DIREITO À SAÚDE - 

REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - CIRURGIA 

ELETIVA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - BURLA À FILA DE ESPER - 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

GARANTIA CONSTITUCIONAL - VERBA HONORÁRIA - EQUIDADE. - A 
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dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do 

direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a 

sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ). - Cabe aos entes federados, de 

forma comum e solidária, fornecer meios para a plena realização do direito 

à saúde, nos termos da Lei Federal n. 8.080/90, que determina que as 

ações e os serviços públicos de saúde que integram o SUS são 

realizados de forma descentralizada. - A judicialização do direito 

constitucional à saúde não pode ser realizada à margem do, também 

constitucional, princípio da isonomia, pena de causar injusto privilégio de 

alguns em prejuízo de outros que permanecem em fila de espera para 

cirurgia eletiva. Consequentemente, não demonstrada a urgência de 

procedimento cirúrgico prescrito por médico particular, a legitimar a 

inobservância de lista de espera segundo os protocolos usuais do SUS, a 

improcedência do pedido se faz de rigor. (TJMG - AC 10153110079438001 

MG, 5ª Câmara Cível, Relator Versiani Penna, j. 09.10.2014) APELAÇÃO 

CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - CIRURGIA REALIZADA 

EM ESTABELECIMENTO PARTICULAR - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO 

EM FACE DO PODER PÚBLICO - NEGATIVA DA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE - URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO - AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. À 

míngua de comprovação de que o Poder Público foi omisso em prestar o 

atendimento ao paciente ou que o procedimento necessário não estaria 

incluído no rol dos serviços de saúde padronizados pelo SUS e ante a 

ausência de prova da urgência na realização da cirurgia é de se manter a 

sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento da quantia 

gasta no tratamento de saúde do demandante na rede médica particular. 2. 

Recurso não provido. (TJMG ? AC 10637090683110001MG ? 8ª Câmara 

Cível, Rel. Edgard Penna Amorim, j. 29.05.2014). Cabe esclarecer que no 

presente caso, o correto é conceder a consulta médica a reclamante e 

deferir desde já a obrigação dos Entes Federados de fornecer a cirurgia 

plástica ou tratamentos que se fizerem necessários, caso o médico 

especialista entenda por sua necessidade, mediante laudo médico 

devidamente fundamentado nesse sentido. Essa interpretação não viola, a 

meu ver, a regra prevista no artigo 492, parágrafo único do Código de 

Processo Civil, que determina que “a decisão deve ser certa, ainda que 

resolva relação jurídica condicional”. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

decido pela procedência dos pedidos contidos na inicial para condenar 

definitivamente o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e o ESTADO DO 

MATO GROSSO, solidariamente, a fornecer à parte reclamante consulta 

médica com médico especialista em cirurgia plástica, bem como a posterior 

cirurgia ou tratamentos correlatos que se fizerem necessários, limitado ao 

teto de 60 salários mínimos. Por se tratar de procedimentos de médio e alto 

custo, eventual bloqueio de valores deve se dar, preferencialmente, em 

contas do Estado de Mato Grosso. Com espeque no art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, julga-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, confirmando a decisão de antecipação de tutela, nos termos 

dessa decisão. Transitada em julgado, conclusos para deliberações. 

Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a 

aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do 

CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública. Os requeridos ficam 

advertidos que o descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a 

responsabilização penal e administrativa de seus responsáveis legais, 

sem prejuízo da medida cível cabível (supradescrita), para efetivação da 

tutela jurisdicional. Defere-se o benefício da Justiça Gratuita, a reclamante. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença 

à apreciação do MM. Juiz de Direito. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz 

leigo Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 30 de março de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011254-46.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOVILSON RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011254-46.2014.8.11.0037; Valor causa: R$ 5.376,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOVILSON RODRIGUES LIMA Parte Ré: REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Primavera do 

Leste/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Analisando o processo, verifico que se encontra 

apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Ao que se extrai dos autos, o autor, ingressou em juízo com 

a presente demanda visando obter indenização por ter sofrido dano 

material, decorrentes do furto de sua motocicleta Honda XR 250 Tornado, 

ano/modelo 2002/2002, azul, Chassi 9C2MD34002R015811, placa 

JZK-3596, ocorrido no pátio de propriedade do DETRAN. Afirma que no dia 

28 de fevereiro de 2014, teve sua motocicleta apreendida e encaminhada 

ao Detran pelo 14º Batalhão, devido a infração de um menor estar 

conduzindo a motocicleta. Ocorre que quando foi fazer a regularização 

dos documentos, recebeu a notícia que de sua motocicleta havia sido 

furtada. O requerente narra que pleiteou providências pela via 

administrativa a fim de ter sua motocicleta ressarcida, porém não obteve 

êxito. Por tais fatos requer a condenação da autarquia ao pagamento de 

R$ 5.376,00 (cinco mil, trezentos e setenta e seis reais), à título de danos 

materiais. Contudo, vislumbra-se que o reclamado DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN, por mais que 

tenha sido devidamente citado para comparecer aos autos, não 

apresentou contestação, embora tenha comparecido à audiência de 

conciliação, não qual não propôs acordo. Desse modo, nos termos do 

artigo 344 do Código de Processo Civil, decreta-se a revelia do Detran/MT. 

Contudo, em razão da vedação existente no art. 345, inciso II, do CPC, não 

se aplicam os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública uma vez que 

indisponíveis os interesses em jogo (STJ - 2ª Turma. AgRg no REsp 

113717/ SP. Rel. Min. Humberto Martins. DJ 18/02/2010). Da análise do 

mérito entendo que razão não assiste à parte promovente, conforme 

passo a esclarecer. O reclamante não trouxe absolutamente nada de 

palpável ao processo. Não provou a propriedade do bem, e sequer a sua 

existência, uma vez que não juntou documento de porte obrigatório, 

certificado de registro de veículo ou mesmo prontuário do órgão de 

trânsito. Não juntou o boletim de ocorrência do suposto furto, embora se 

refira na inicial ao "documento em anexo". Diz que requereu 

administrativamente o ressarcimento do prejuízo, mas não apresentou 

qualquer prova de procedimento administrativo. Assim, o que se tem no 

presente processo é o NADA. E do NADA, não é possível extrair uma 

sentença favorável ao pleito inicial. Não há que se falar em produção de 

prova testemunhal em audiência, quando a parte não subsidiou a ação 

com o mínimo de evidências que permitem ingressar na seara das provas 

não documentais. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA do pedido da inicial. Com espeque no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julga-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Intime-se a douta Defensoria Pública desta sentença, visto que não consta 

esteja cadastrada no sistema, nestes autos, para receber intimações. 
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Feito isso e, transitada em julgado, arquive-se, com baixa. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 30 de 

março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011712-29.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO OAB - MT0018597A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA OAB - SP0068723A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011712-29.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 16.806,20; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ELIO PEREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Na 

presente reclamação, designada a sessão de conciliação a parte 

Reclamante deixou de comparecer à solenidade. Posteriormente, foi 

designada audiência de instrução e julgamento e novamente a parte autora 

deixou de comparecer. É a suma do essencial. De efeito, conforme 

constou no termo de audiência de instrução e julgamento(id 5060192), a 

parte Reclamante não se fez presente, conquanto regularmente intimada. 

Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9 e 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: “QUESTÃO 

PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM 

AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva 

Rodrigues deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme 

termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em 

suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito 

com relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do 

artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE entende 

que o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, pelo empresário 

individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do FONAJE). A respeito 

do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige que o 

autor compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, faltando 

o demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a audiência 

de instrução e julgamento –, sofre como consequência a extinção do 

processo, em sanção à sua contumácia, significando o abandono do 

processo”. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 9.099, de 

26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos que houve um equívoco ao 

grafar “demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da 

demanda). Posto isso, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Condeno o reclamante em custas processuais, nos termos do 

Enunciado 28, do FONAJE. Transitada em julgado e pagas as custas, ou 

anotadas, arquive-se/dê-se baixa nos autos. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema PJE. Às providências. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz 

Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 

30 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004813-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERILIO VIEIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004813-66.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ERILIO VIEIRA DE 

MATOS REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Versam os autos 

quanto a ação de indenização por danos morais decorrentes de ato ilícito 

decorrente a suposto financiamento de veículo firmado com a Reclamada, 

o qual o reclamante só descobriu a existência após receber uma infração 

de trânsito no seu nome. A reclamada requer preliminarmente a 

incompetência deste Juizado, ante a necessidade de realização de perícia 

grafotécnica nos documentos trazidos aos autos. Alega ausência de 

responsabilidade civil. Apesar do reclamante juntar vários documentos, 

boletim de ocorrência, etc. Verifico que não é possível resolver a lide 

apenas com provas documentais e/ou testemunhais. Em análise aos 

cheques trazidos pela Reclamada (ID n. 10830872 - Pág. 19), verifico que 

as firmas apostas no contrato firmado junto à Reclamada, apresentam 

certa similitude com as firmas do reclamante, quais sejam a seus 

documentos pessoais, bem como a da procuração trazida aos autos. De 

qualquer sorte, tal similitude não pode formar juízo de convencimento. Há 

que se produzir prova mais complexa para dirimir a dúvida em questão. 

Todavia, para se obter essa prova indispensável ao processo, a única 

saída seria a realização de perícia nos documentos trazidos pela 

Reclamada, a fim de se comprovar que ocorreu a referida fraude na 

realização do negócio jurídico, em que terceiro se passou pelo reclamante, 

na aquisição do veículo em questão. Entretanto, os princípios norteadores 

dos Juizados Especiais (em especial o da simplicidade e da celeridade), 

somados à disposição legal do artigo 3º da Lei n.º 9.099/95, no sentido de 

que os Juizados são competentes para apreciação de causas de menor 

complexidade, conduzem à interpretação de não ser compatível o 

procedimento sumaríssimo com a produção da prova técnica necessária. 

Com base nos fundamentos acima, declara-se este Juízo incompetente 

para dirimir a controvérsia apresentada ante a necessidade de realização 

de prova pericial complexa, devendo o Reclamante postular perante uma 

das Varas Cíveis. Em razão disso, restam prejudicadas todas as demais 

teses suscitadas pelas partes. Pelo exposto, julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, II, da Lei n.º 9.099/95. Sem 

custas e sem honorários advocatícios. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 30 de 

março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001853-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORCEU DAMO DREON (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA VARGAS PAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1001853-40.2017.8.11.0037 Requerente: DORCEU DAMO 

DREON Requerido: MARIA HELENA VARGAS PAIVA SENTENÇA 

Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O 

julgamento antecipado da lide se impõe, na forma do art. 355, inc. I, do 

NCPC, na medida em que as provas entranhadas no processo são 

suficientes para o deslinde da causa, não se vislumbrando na fase atual a 

necessidade da produção de outras provas. Sem preliminares, passo à 

análise do mérito da presente demanda. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por DORCEU DAMO DREON em desfavor de MARIA HELENA 

VARGAS PAIVA objetivando a condenação da reclamada pelos alegados 

danos materiais experimentados em razão do não pagamento de cheque 

emitido pelo Reclamado no valor de R$ 16.443,00 (dezesseis mil 

quatrocentos e quarenta e três reais). O pleito da autora se baseia nos 

alegados danos materiais arcando o Requerente, até a presente data, com 

os prejuízos decorrentes da mora do Requerido e do ato ilícito praticado. 

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamado, apesar de 

devidamente citado e intimado (ID 8677743), deixou de comparecer a 

audiência de conciliação, bem como de apresentar defesa em tempo hábil, 

transcorrendo in albis o prazo legal de 05 (cinco) dias. Sendo assim, deve 

ser aplicado o disposto no art.20 da Lei n.º 9.099/95, e, em consequência, 

declaro o reclamado REVEL. Todavia, a presunção de veracidade dos 

fatos, decorrente da revelia, implica, no presente caso, ao consequente 

acolhimento do pedido exordial, pois a revelia da parte reclamada acarreta 

a aceitação como verdadeira da matéria fático-jurídica encartada na peça 

de ingresso. Por conseguinte, a parte requerente desincumbiu-lhe quanto 

ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do 

Código de Processo Civil/2015. Dessa feita, após analisar detidamente os 

autos, e os documentos a ele trazidos, entendo que o pedido é 

procedente, visto que o cheque emitido pelo reclamado, apesar de 

prescrito para fins executórios, é prova satisfatória da dívida, e que dá 

ensejo à cobrança pela via do processo de conhecimento sumaríssimo. 

Pelo exposto, OPNO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

para CONDENAR a parte Promovida ao pagamento no valor de R$ 

16.443,00 (dezesseis mil quatrocentos e quarenta e três reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do 

STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Com arrimo no que dispõe a 

primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 

9.099/95, art. 55). Transitada em julgado, deve o credor promover o 

cumprimento de sentença, apresentando a planilha atualizada do débito e 

requerendo o que entender de direito. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito em Substituição Legal, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste, 24 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002117-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DE PAULA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002117-57.2017.8.11.0037 REQUERENTE: PAULO CEZAR DE 

PAULA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Pleiteia a parte reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela reclamada. O requerido contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

requerente. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Em constestação, ficou esclarecido que 

o reclamante é titular do cartão de crédito ELO NACIONAL MÚLTIPLO sob o 

nº 5067-2657-2137-4302 e que a fatura objeto de negativação no valor de 

R$ 622,71 (...) é a que teve vencimento em 10.01.2015 (anexou à 

contestação). Analisando a fatura juntada, verifica-se que nela consta 

várias compras efetuadas exclusivamente no comércio local. A reclamada 

juntou ainda uma série de faturas no id. 9254380, que mostram compras 

rotineiras no comércio local, em especial mostradas na fatura de 

dezembro/2014, vencimento 10.01.2015, faturas que mostram pagamentos 

por meio de débito em conta corrente, como por exemplo a fatura com 

vencimento em 10.10.2015, na qual consta que foi debitado em conta 

corrente o valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), situação, a meu 

ver, incompatível com a alegação de fraude. Pelo exposto, julgo 

improcedente a pretensão formulada na inicial. Declaro a conexão com os 

autos 1002115-87.2017.811.0037, movido contra Telefônica Brasil S/A, 

dada a similitude dos fatos. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 30 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002115-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DE PAULA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002115-87.2017.8.11.0037 Requerente: PAULO CEZAR DE 

PAULA DOS SANTOS Requerida: TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Cuida-se de indenização por danos morais, 

proposta por Paulo Cezar de Paula dos Santos em face de Telefônica 

Brasil S/A, diante de suposto lançamento indevido de seu nome nos 

cadastros restritivos de crédito. Fundamento e decido. Inexistindo a fase 

das preliminares, passo a analisar o MÉRITO da causa. Pois bem. 

Consigno cuidar-se de relação de consumo. As condições maiores para a 

produção probatória, neste caso, estão com a reclamada; portanto, 

patente a hipossuficiência da parte reclamante e, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe 

à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, inciso II, do CPC. A parte reclamante alega que teve seu nome 

negativado nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, visto 

desconhecer o débito ensejador da negativação. Ocorre que, embora 

tenha negado a culpa, a reclamada não comprovou o alegado, deixando 
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de juntar aos autos qualquer documento para fazer prova de suas 

alegações, em especial o contrato. Embora tenha apresentado histórico de 

uso este não comprova a relação contratual entre as partes, uma vez que 

pode ter sido objeto de fraude. Assim, tenho que a demandada utilizou-se 

inadvertida e sem cautela dos dados da parte autora, sem confirmar a 

veracidade das informações que lhe foram repassadas, de tal sorte que 

indiscutível o seu erro ao providenciar a contratação em nome da parte 

reclamante e, em seguida, inscrever seu nome em cadastro negativador 

com fundamento em falta de pagamento. A reparação do dano é garantida 

tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, 

do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso restou patente a desídia da requerida. A responsabilidade 

da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos 

termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. No caso, analisando os documentos juntados aos 

autos, em especial, o extrato de negativações (mov. 01), vê-se que a 

parte reclamante possui outra restrição preexistente. Insta ressaltar que, 

no caso, é aplicável a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, 

porquanto o débito que resultou na outra restrição existente em nome da 

parte autora, embora objeto de discussão judicial, conforme consulta 

processual procedida junto ao Sistema PJE, sob nº 

1002117-57.2017.8.11.0037, a ação foi julgada improcedente nesta data. 

Além disso, na contestação, a reclamada juntou extrato (fls. 12), obtido 

junto à Boa Vista, administradora do SCPC, no qual consta o histórico de 

negativação do reclamante. Dentre as negativações, consta uma 

promovida pelo credor Ativos S/A, com inclusão em 11.12.2012 e 

exclusão somente em 29.02.2016, que não foi contestada e nem consta 

ter sido objeto de ação judicial. Assim, ao tempo da negativação deste 

processo, havia negativação legítima preexistente, que afasta a 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 385, do STJ. Diante do 

breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, APENAS PARA 

DETERMINAR À RECLAMADA QUE PROCEDA A EXCLUSÃO DA 

RESTRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. Declaro a 

conexão deste feito com o de nº 1002-117-57.2017.811.0037, julgado 

nesta data, dada a similitude dos fatos. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 30 de março de 2018. 

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 30 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002578-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIGEANE THAIS SOARES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO)

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002578-29.2017.8.11.0037 Reclamante: ELIGEANE THAIS 

SOARES RODRIGUES Reclamado: VIVO S/A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se pedido declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais, proposta por Eligeane Thais Soares 

Rodrigues em face de Vivo S/A, diante de suposto lançamento indevido de 

seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Fundamento e decido. A 

parte reclamante alega que teve seu nome negativado nos órgãos de 

proteção ao crédito de forma indevida, visto desconhecer o débito 

negativado. Ocorre que, embora tenha negado a culpa, a reclamada não 

comprovou o alegado, deixando de juntar aos autos qualquer documento 

para fazer prova de suas alegações, em especial o contrato. Embora a 

reclamada tenha apresentado faturas e histórico de utilização, este não 

demonstra a contratação do serviço por parte do requerente. Assim, 

tenho que a demandada utilizou-se inadvertida e sem cautela dos dados 

da parte autora, sem confirmar a veracidade das informações que lhe 

foram repassadas, de tal sorte que indiscutível o seu erro ao providenciar 

a contratação em nome da parte reclamante e, em seguida, inscrever seu 

nome em cadastro negativador com fundamento em falta de pagamento. A 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo 

art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar 

de ser observada, uma vez que no presente caso restou patente a desídia 

da requerida. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação 

do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Declaro a conexão deste processo com o de número 

1002579-14.2017.811.0037, por se tratar de fatos da mesma espécie e 

por estarem as ações correndo concomitantemente nesta Vara. Diante do 

breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária 

medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão, e para declarar 

inexistente o débito sub judice, extinguindo o processo com resolução de 

mérito. Também, tendo em vista o teor do julgamento desta ação, determino 

que a reclamada exclua o nome da parte reclamante do cadastro restritivo 

de crédito, SERASA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de 

multa em caso de descumprimento. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 30 de março de 2018. 

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 30 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002579-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIGEANE THAIS SOARES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO)

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002579-14.2017.8.11.0037 Requerente: ELIGEANE THAIS 
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SOARES RODRIGUES Reclamada: DISTRIBUIDORA JAFRA DE 

COSMETICOS LTDA. SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando a necessidade de 

produção de prova oral. Compulsando os autos verifico que a reclamada 

não compareceu à audiência de conciliação, muito embora tenha sido 

citada pessoalmente para o ato, ou apresentou contestação, entendo que 

a decretação da sua revelia no presente caso é medida de rigor. Nesse 

sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” 

Passo ao mérito. O Reclamante alega que teve seus dados indevidamente 

negativados pela parte reclamada, apesar de não possuir relação 

contratual com a empresa. Requer a declaração de inexigibilidade do 

débito, a exclusão da negativação, bem como indenização por danos 

morais. Logo, não comprovada a contratação do serviço e a origem do 

débito negativado, certa a ilicitude do valor cobrado do Reclamante, 

ensejando a procedência do pedido de inexigibilidade do débito. Ademais, 

diante da inserção dos dados da parte autora nos referidos órgãos de 

proteção ao crédito sem qualquer justificativa para tal, cabível a reparação 

pelos danos causados, uma vez que tal fato por si só já gera um abalo 

moral. Ressalto que, embora conste outra inclusão no cadastro de 

proteção ao crédito em nome da parte autora, esta não se deu em data 

anterior à discutida no presente, não incidindo na aplicação da Súmula 385 

do STJ. Entendo, porém, que embora não incida a aplicação da Súmula 385 

do STJ para o reconhecimento do dano moral, a inscrição posterior pode e 

deve ser considerada para fins de arbitramento da indenização, 

entretanto, a referida inscrição é objeto de discussão judicial nos autos de 

nº 1002578-29.2017.8.11.0037, também julgada procedente nesta data. 

Logo, conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino PELA 

PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos da exordial para: A) DECLARAR 

INEXISTENTE O DÉBITO discutido nestes autos no valor de R$ 537,01 

(quinhentos e trinta e sete reais e um centavo), proibindo a Reclamada de 

efetuar qualquer tipo de cobrança referente a este; B) DETERMINAR seja 

oficiado diretamente ao órgão de restrição ao crédito respectivo para que 

promova a exclusão da negatiação; C) CONDENAR a reclamada, a pagar a 

título de danos morais à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 

8.078/90, incidindo-se juros de 1% ao mês, a partir do evento 

disponibilização da negativação e a correção monetária pelo INPC a partir 

da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08; Com 

arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada 

litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste, 30 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011023-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONISLEY CELESTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDEAL INVEST S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011023-48.2016.8.11.0037 REQUERENTE: RONISLEY 

CELESTINO DE OLIVEIRA REQUERIDO: IDEAL INVEST S.A Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Cuida-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO proposta por RONISLEY CELESTINO DE OLIVEIRA em face 

de IDEAL INVEST S/A. Fundamento e decido. Aduz a parte reclamante 

pretende a presente ação de consignação em pagamento para quitação 

de débito com a reclamada. Por outro lado, o reclamado requer a 

improcedência da inicial. Entendo que tal procedimento não tem cabimento 

nessa Justiça Especializada. Nesse sentido: AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AS AÇÕES 

DE PROCEDIMENTO ESPECIAL NÃO PODEM SER AJUIZADAS NO JEC, 

POIS OS RITOS SÃO INCOMPATÍVEIS. PRECEDENTES DESTAS TURMAS 

RECURSAIS. NO CASO CONCRETO, SEQUER O DEPÓSITO FOI FETUADO. 

PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA 

CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003095320, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da 

Silva Ribeiro, Julgado em 27/10/2011) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003095320 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 

27/10/2011, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 01/11/2011) A competência do juízo é um dos pressupostos 

processuais, a ser observado por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o magistrado tem a obrigação de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Diante do 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho a preliminar de 

incompetência suscitada pela parte, para declarar a incompetência 

absoluta deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a 

complexidade da causa, e, em consequência, opino por JULGAR EXTINTO 

o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do 

artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 30.03.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011104-94.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON FERREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MACHNIC OAB - MT0012987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON PAULO SCALCON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011104-94.2016.8.11.0037 REQUERENTE: WENDERSON 

FERREIRA BORGES REQUERIDO: VILSON PAULO SCALCON Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, COM BASE EM 
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TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta por WENDERSON FERREIRA BORGES 

em face de VILSON PAULO SCALCON. Apesar da ação ter sido 

protocolada como execução de título extrajudicial, com os pedidos 

correspondentes a esse tipo de demanda, o rito adotado desde o início foi 

de ação de conhecimento, com designação de audiência de conciliação, 

contestação e impugnação. Realmente, o contrato é complexo e envolve 

obrigações recíprocas, que não são de fácil demonstração de 

cumprimento, razão pela qual se mostra impertinente a via executiva. 

Assim, converto a execução em ação de conhecimento, tornando jurídica 

a situação fática já consolidada nos autos, que seguiu o rito da ação de 

conhecimento. Aduz a parte reclamante que realizou serviços de 

construção para o Reclamado que não foram adimplidos, conforme o 

contrato. Por outro lado, o reclamado requer a improcedência, alega 

abandono da obra pelo reclamante, junta fotos e faz pedido contraposto. 

Apenas pelos documentos e fotos juntados aos autos não é possível 

solucionar a lide. Entendo que é necessário a realização de audiência de 

instrução, para oitiva das partes e testemunhas que as partes entendam 

pertinentes. Designe-se, pois, audiência de instrução, a ser realizada por 

Juiz Leigo (a), de acordo com a pauta que deve ser previamente 

combinada. Na audiência, deve ser tentada preliminarmente a conciliação 

entre as partes. P. Leste-MT, 30 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MORETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO)

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO JOSE MARION (REQUERIDO)

LEONARDO MARION 07906150538 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO)

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001166-63.2017.8.11.0037 REQUERENTE: RENATA MORETTO 

REQUERIDO: LEONARDO MARION 07906150538, ENIO JOSE MARION 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO. DECIDO. Aduz o reclamante em seus pedidos: 

“03 A Reparação dos Danos Materiais no montante de R$ 6.200,00 (seis 

mil e duzentos reais) referente a segunda compra de peças; 04) A 

Reparação dos lucros cessantes causados pelos Requeridos, no 

montante de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais) por todo o 

período que o caminhão ficou parado na oficina dos Requeridos, e por 

culpa exclusiva destes, sem poder ser retirado e utilizado pelo Requerido. 

05) A aplicação de multa pecuniária no montante de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) caso o Requerente dificulte, retarde ou descumpra a ordem judicial. 

06) A Reparação pelos Danos Morais sofridos pela Requerente em 

decorrência dos transtornos, no valor total de 40 salários mínimos, 

atualizados no montante de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e 

oitenta reais).” Quanto ao valor que deve ser atribuído a causa1 o art. 292, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, diz o seguinte: Art. 292. O valor da 

causa constará sempre da petição inicial e será: VI - na ação em que há 

cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de 

todos eles”. No caso em questão, a soma dos valores indicados nos 

pedidos ultrapassa o limite para as causas do Juizado Especial, que é de 

40 (quarenta) salários-mínimos. É sabido que quando a parte está 

assistida por advogado, ou atua em causa própria, o Juizado Especial do 

Consumidor, como qualquer outro Juizado Especial do País, também é 

regido pela Lei 9.099/95 e por esse motivo seu limite de alçada é o previsto 

no art. 3o, inciso II, da referida Lei, ou seja, 40 (quarenta) salários mínimos. 

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo; A competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais, que deve ser observado pelo julgador, ainda que não 

alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

Julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1° do Código de Processo Civil, 

que: Art. 64. § 1° A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer 

tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Portanto, o 

valor da causa excede a alçada, desse modo, sobressai a incompetência 

do Juizado Especial Cível, razão por que há de ser extinto o feito, sem 

julgamento do mérito. DISPOSITIVO Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, reconheço a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste 

Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da 

causa, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

julgamento de mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 

9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos e, caso não haja recurso, arquive-se. Primavera 

do Leste-MT, 22 de fevereiro de 2018. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais efeitos. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste-MT, 30 de março de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito 1 Art. 

292, § 3° do CPC - O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da 

causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que 

se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010852-91.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR STANGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010852-91.2016.8.11.0037 Reclamante: MOACIR STANGA 

Reclamado: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

VISTOS ETC. Ante a notícia de cumprimento da obrigação, conforme 

movimentação Id 3633452, homologo e determino o encerramento do feito 

ante a comunicação de cumprimento da obrigação, e consequente, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e 

custas processuais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 01 de março de 2018. LYZIA SPARANO 

MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 30 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012169-27.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERI GIRARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OURENSE DO BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012169-27.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: ALBERI GIRARDI 
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REQUERIDO: OURENSE DO BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL 

LTDA Vistos, etc. No caso em testilha, denota-se que a parte requerida, 

além de não comparecer a audiência de conciliação, conforme termo de 

audiência, não apresentou contestação no prazo legal, quedando-se 

inerte perante as alegações e documentos juntados pela parte requerente. 

Em virtude disso, DECRETO a REVELIA da parte requerida, nos termos dos 

artigos 344 do Novo CPC e 20 da Lei nº 9.099/95. A revelia induz a 

presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante, 

conforme determina o artigo 344 do CPC. Contudo, essa presunção não é 

absoluta sendo dever da parte reclamante demonstrar provas mínimas 

constitutivas do seu direito, sob pena de não aplicação dos efeitos da 

revelia. No caso dos autos, entendo pertinente a realização de audiência 

de instrução, para oitiva das testemunhas arroladas na petição inicial, para 

melhor subsidiar a decisão judicial. Designe-se audiência de instrução, a 

ser realizada por Juiz Leigo (a) em data a ser ajustada com este (a) e a 

Secretaria Judiciária. A parte autora deve trazer as testemunhas ou 

intimá-las, na forma prevista no CPC. Primavera do Leste-MT, 30 de março 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003130-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO SAUGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR SILVA FRANÇA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1003130-91.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. REQUERENTE: HELIO 

SAUGO REQUERIDO: ROSIMAR SILVA FRANÇA Vistos, Inicialmente, 

consigno que o processo já foi extinto (Id 9111842), pendendo de decisão 

apenas os embargos de declaração. Posto isso, homologo a desistência 

manifestada pelo(a) embargante (Id 11844486), para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência, deixo de 

conhecer os embargos de declaração (Id’s 9216609 e 9216656). Sem 

custas e honorários advocatícios, face o disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995. Publicada e registrada eletronicamente. Intime-se. Transitada 

em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 23 de março 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002542-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002542-84.2017.8.11.0037 Reclamante: HENRIQUE 

MARTINS DOS SANTOS Reclamado: BANCO BRADESCO S/A Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais, proposta por Henrique Martins dos Santos 

em face de Banco Bradesco S/A, diante de suposto lançamento indevido 

de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. CONDIÇÕES DA AÇÃO 

Em primeira análise, a parte reclamada apresenta tese de ausência de 

condições da ação e da falta de interesse de agir, por falta de tentativa de 

solução administrativa da lide, todavia a tese é afastada pois a todos 

assiste o direito de petição previsto na Constituição Federal, o instituto é 

definido como o direito dado a qualquer pessoa que invocar a atenção dos 

poderes públicos sobre uma questão ou uma situação. Dessa feita, resta 

afastada a preliminar. Rejeitada a preliminar e passo ao exame do MÉRITO. 

FUNDAMENTO E DECIDO A Reclamante diligenciou até os órgãos de 

proteção ao crédito e realizou uma busca de seu CPF, na qual pode 

verificar a existência de R$ 179,03 (cento e setenta e nove reais e três 

centavos), alega que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção 

ao crédito de forma indevida, visto não possuir relação jurídica com a 

demandada. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Ocorre que, embora tenha negado a culpa, a 

reclamada não comprovou o alegado, deixando de juntar aos autos 

qualquer documento para fazer prova de suas alegações, como por 

exemplo, telas sistêmicas, contrato assinado não demonstrando a relação 

contratual existente. Embora a reclamada tenha apresentado faturas, esta 

não tem o condão de comprovar a relação contratual entre as partes, uma 

vez que trata-se de prova produzida unilateralmente. Assim, tenho que a 

demandada se utilizou inadvertida e sem cautela dos dados da parte 

autora, sem confirmar a veracidade das informações que lhe foram 

repassadas, de tal sorte que indiscutível o seu erro ao providenciar a 

contratação em nome da parte reclamante e, em seguida, inscrever seu 

nome em cadastro negativado com fundamento em falta de pagamento. A 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo 

art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar 

de ser observada, uma vez que no presente caso restou patente a desídia 

da requerida. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

O reclamante, contudo, é devedor contumaz. Vejamos: Em sua inicial 

juntou extrato SPC BRASIL (id. 8343817) onde consta um histórico de 

nove (09) negativações além da que está sendo discutida nestes autos. 

Embora posteriores a esta, incluída em 16.04.2016, das nove outras acima 

mencionadas tem-se duas em datas muito próximas, sendo elas: Gazin, 

incluída em 05.05.2016 e Eletromóveis Martinelo, incluída em 22.05.2016. 

Nenhuma dessas negativações foi contestada e o reclamante somente 

tem a presente ação discutindo uma dentre tantas negativações que 

apresenta. Não é possível que se dê, numa situação dessas, indenização 

por dano moral, segundo entendimento deste magistrado. Pergunta-se: 

Que moral creditícia tem um consumidor deste para ser defendida? Por 

sua vez, na contestação, a reclamada juntou extrato de outro órgão 

mantenedor de cadastro, o SCPC (Boa Vista), conforme id. 9454018, onde 

consta 19 (dezenove) negativações, que foram incluídas e excluídas entre 

2013 e 2017. Ou seja, no período da negativação promovida pela 

reclamada que ora se discute nestes autos, o reclamante permaneceu 

negativado legalmente por inúmeras outras. Nesse extrato do SCPC, 

consta, ainda, como se pode conferir (id. 9454018) outras nove 

negativações que permanecem abertas, portanto, legítimas, sem 

contestação, tendo como credores o próprio Bradesco, além de outros, 

como Móveis Gazin e Eletromar. Concomitantemente à negativação ora 

discutida, o reclamante permaneceu negativado por inúmeras outras, não 

sendo coerente contemplá-lo com indenização pecuniária. (Alterações 

realizadas pelo Juiz Togado em relação ao texto minutado). DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA o pedido inaugural, apenas para reconhecer a 

inexigibilidade do débito no valor de R$ 179,03 (cento e setenta e nove 

reais e três centavos) incluída junto aos órgãos protetivos na base de 

dados do SCP Brasil, julgando improcedente o pedido de dano moral, por 

ser, do ponto de vista deste magistrado, imoral, salvo juízo superior. 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito, a ser realizada 

pelo reclamado, caso ainda não o tenha feito; Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 
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baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Primavera do 

Leste/MT, 31 de março de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 31 de março de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002170-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO DO NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002170-38.2017.8.11.0037 Reclamante: ADELMO DO 

NASCIMENTO PEREIRA Reclamado: TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Cuida-se pedido de indenização por danos morais, 

proposta por Adelmo do Nascimento Pereira em face de Telefônica Brasil 

S/A, diante de suposto lançamento indevido de seu nome nos cadastros 

restritivos de crédito. Fundamento e decido. A parte reclamante alega que 

teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito de forma 

indevida, visto desconhecer o débito negativado. A reclamada apresentou 

um áudio MP4 (id 9740923), no qual o atendente fala com o reclamante 

oferecendo a migração da linha pré para pós paga controle. Confirma 

todos os dados pessoais, conforme se confere do áudio. Embora a 

gravação esteja incompleta e não mostre efetivamente o momento em que 

o reclamante aceitou a migração incentivada, fica evidente que a aceitou, 

tendo inclusive pago uma fatura nesta nova modalidade, no valor de R$ 

31,90 (trinta e um reais e noventa centavos), referente outubro/2014, 

paga em 11.11.2014, conforme demonstrado pela reclamada no bojo da 

contestação, o que não foi impugnado especificamente na impugnação à 

contestação. Também foi anexado extenso relatório de chamadas 

originadas (id. 9740904). Assim, entendo que ficou comprovada a relação 

jurídica, tornando evidente o débito e a legalidade da negativação. Diante 

do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 31 de março de 

2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 31 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003179-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU MORAES GRECZYSZIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003179-35.2017.8.11.0037 Reclamante: DIRCEU MORAES 

GRECZYSZIN Reclamado: VIVO S/A Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se pedido declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais, proposta por Dirceu Moraes Greczyszin 

em face de Vivo S/A, diante de suposto lançamento indevido de seu nome 

nos cadastros restritivos de crédito. Fundamento e decido. A parte 

reclamante alega que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção 

ao crédito de forma indevida, visto desconhecer o débito negativado. 

Ocorre que, embora tenha negado a culpa, a reclamada não comprovou o 

alegado, deixando de juntar aos autos qualquer documento para fazer 

prova de suas alegações, em especial o contrato. Embora a reclamada 

tenha apresentado histórico de utilização, este não demonstra a 

contratação do serviço por parte do requerente. Também as telas de 

sistema apresentadas no bojo da contratação não tem força suficiente 

para comprovar a relação jurídica e o débito, porque ILEGÍVEIS. Assim, o 

forte argumento de que foram pagas diversas faturas cai por terra, dada a 

fragilidade na demonstração das provas pertinentes pela reclamada. 

Assim, tenho que a demandada utilizou-se inadvertida e sem cautela dos 

dados da parte autora, sem confirmar a veracidade das informações que 

lhe foram repassadas, de tal sorte que indiscutível o seu erro ao 

providenciar a contratação em nome da parte reclamante e, em seguida, 

inscrever seu nome em cadastro negativador com fundamento em falta de 

pagamento. A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como 

pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso restou patente a 

desídia da requerida. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação 

do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais, sem que isso 

importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte autora o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária medida pelo 

INPC, AMBOS a incidir a partir desta decisão, e para declarar inexistente o 

débito sub judice, extinguindo o processo com resolução de mérito. 

Também, tendo em vista o teor do julgamento desta ação, determino que a 

reclamada exclua o nome da parte reclamante do cadastro restritivo de 

crédito, SERASA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de 

multa em caso de descumprimento. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 31 de março de 2018. 

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 31 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003903-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA ROQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003903-39.2017.8.11.0037 Reclamante: MARIA APARECIDA 

DA SILVA ROQUE Reclamado: VIVO S/A Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se pedido declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais, proposta por Maria Aparecida da Silva 

Roque em face de Vivo S/A, diante de suposto lançamento indevido de 

seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Fundamento e decido. A 

parte reclamante alega que teve seu nome negativado nos órgãos de 

proteção ao crédito de forma indevida, visto desconhecer o débito 

negativado. Ocorre que, embora tenha negado a culpa, a reclamada não 

comprovou o alegado, deixando de juntar aos autos qualquer documento 

para fazer prova de suas alegações, em especial o contrato. Embora a 

reclamada tenha apresentado histórico de utilização, este não demonstra 

a contratação do serviço por parte do requerente. As telas de sistema, 

embora possam ter valor se coerente (entendimento do magistrado), estão 

ilegíveis e não consta nelas maiores informações que vinculem o número 

do telefone ao reclamante. Assim, tenho que a demandada utilizou-se 

inadvertida e sem cautela dos dados da parte autora, sem confirmar a 

veracidade das informações que lhe foram repassadas, de tal sorte que 

indiscutível o seu erro ao providenciar a contratação em nome da parte 

reclamante e, em seguida, inscrever seu nome em cadastro negativador 

com fundamento em falta de pagamento. A reparação do dano é garantida 

tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, 

do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso restou patente a desídia da requerida. A responsabilidade 

da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos 

termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais, sem que isso 

importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte autora o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a e correção monetária medida pelo 

INPC ,AMBOS a incidir a partir desta decisão, e para declarar inexistente o 

débito sub judice, extinguindo o processo com resolução de mérito. 

Também, tendo em vista o teor do julgamento desta ação, determino que a 

reclamada exclua o nome da parte reclamante do cadastro restritivo de 

crédito, SERASA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de 

multa em caso de descumprimento. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 31 de março de 2018. 

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 31 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002444-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES OAB - MT18804/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002444-02.2017.8.11.0037 Reclamante: SIMONE APARECIDA CABRAL 

Reclamada: UNIC EDUCACIONAL LTDA SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Relata a parte autora que através do 

Banco do Brasil, conseguiu uma bolsa de 100%, pelo FIES, dando início ao 

curso de Fisioterapia no primeiro semestre do ano de 2012, preenchendo 

e realizando todos os procedimentos exigidos. A demandante estudou 

normalmente até o final do primeiro semestre do ano de 2015, quando, por 

motivos pessoais, decidiu interromper seu curso por um único semestre. 

No final de junho de 2015, a demandante compareceu ao setor do SAA, 

preenchendo a documentação e efetuando todos os procedimentos 

exigidos, para suspensão de seu curso e do FIES. No primeiro semestre 

do ano de 2016, a reclamante retornou aos seus estudos, comparecendo 

ao setor do SAA e do FIES, para regularização de sua matrícula e do FIES 

a requerente estudou tranquilamente na instituição ré, até o final do 

segundo semestre do ano de 2016, quando finalizou o oitavo semestre. 

Por ter reprovado em algumas matérias, ao longo do curso, acabou 

perdendo um semestre além do financiamento dos 10 (dez) semestres do 

curso de fisioterapia, o FIES também possibilita a dilatação do 

financiamento, para que a acadêmica tenha a oportunidade de ser 

aprovada nas disciplinas que foi reprovada. Em fevereiro deste ano de 

2017, a promovente foi expulsa da sala, sendo proibida de frequentá-las, 

em virtude de não constar seu nome na lista de chamada, por não se 

encontrar devidamente matriculada no curso, importante destacar que, 

todos os procedimentos de aditamento e dilatação foram realizados dentro 

do prazo. Em defesa a requerida alega o requerente foi rematriculado por 

força de determinação judicial, porém, nos autos não fora comprovado o 

pagamento da dívida objeto da não matrícula, ou seja, a autora possui 

débitos de Prova de segunda chamada e Ajustes de Mensalidade, cujo 

pagamento não restou demonstrado nos autos e por conseguinte continua 

em aberto, tal valor se refere ao pagamento de serviço Processo de 

Ajuste de Mensalidade, feito pelo requerente e que não fora adimplida a 

requerente não tivera sua matrícula deferida pela IES, por sua única e 

exclusiva culpa, uma vez que não pagou os débitos relativos ao ajuste de 

mensalidades feito por ela no primeiro semestre de 2016, sendo que este 

ajuste, para ser cursado no mesmo semestre em curso, não é pago pelo 

FIES, ou seja, o FIES cobre somente as mensalidades do semestre em 

curso, ou seja, as matérias previstas para o semestre contratado, sendo 

que as disciplinas reprovadas, que a autora quis cursar dentro do mesmo 

semestre, não são cobertas pelo FIES. No caso da autora, como a própria 

confessou, ter reprovado em algumas matérias, a mesma realizou quando 

de seu retorno em 2016/1, dois Processos de Ajuste de Mensalidades, ou 

seja, a autora, além das disciplinas a cursar no semestre, acrescentou 

outras, que estavam reprovadas, para cursar junto no mesmo semestre, e 

ainda solicitou uma prova de segunda chamada, o que gerou o débito 

original de R$ 1.250,16, como se pode verificar no extrato juntado pela 

própria autora, tanto que no mesmo documento, consta que a autora 

pagou 4 parcelas e restaram 2 pendentes de pagamento, tanto a autora 

tinha ciência de seus débitos, que em 08/03/2017, procurou a ré para 

efetuar um acordo, onde ficou entabulado o valor de R$ 464,67, que 

seriam as duas parcelas do acordo anterior e a prova de segunda 

chamada, para ser pago em 13/03/2017, contudo a autora não efetuou o 
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pagamento, portanto, ficou impedida de realizar a rematrícula conforme 

disposto no art. 5º, da Lei nº 9.870/1999. É o breve relato. Da Preliminar 

Arguida. A respeito do pedido de extinção da lide, com efeito, há 

legitimidades das partes por serem titulares da relação jurídica de direito 

material. Há, por outro lado, interesse de agir, porquanto o reclamante não 

obteria a apreciação do seu pedido sem a referida demanda. E, outrossim, 

há adequação por se tratar de procedimento correto para o 

questionamento de sua pretensão de direito material, dessa forma, rejeito 

a preliminar. Decido. A parte autora veio a juízo informar que foi impedida 

de continuar seus estudos diante de atitude ilegal da parte requerida que a 

impediu de continuar seus estudos por inadimplência inexistente, todavia, 

a reclamada em sua peça defensiva demonstrou que a parte autora está 

em dívida, vez que incluiu em sua grade curricular matérias e provas não 

cobertas pelo financiamento FIES e não as quitou, uma vez que a parte 

reclamante não comprovou o recolhimento, o que a impediu de efetivar sua 

rematrícula. As partes trouxeram em suas petições indícios e provas da 

relação jurídica e débitos da parte requerente, portanto, tenho que a 

cobrança e procedimento adotado pela requerida não foram indevidos. O 

conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação 

jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas 

também da conduta da requerida. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais ou restituição de valores de mensalidades pretéritas, que não 

foram pagas pela autora, mas sim pelo FIES. Incumbe ao reclamante 

provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do 

seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. “A regra do ônus da 

prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, 

julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela 

parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, 

essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos 

demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”. Por tal razão, 

não há que se falar em conduta abusiva por parte do réu, haja vista que a 

imbróglio se deu única e exclusivamente em razão do inadimplemento 

contratual por parte autora. Ante o exposto, julgo improcedente o pleito 

autoral com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. Julgo procedente o pedido contraposto 

para condenar a reclamante ao pagamento no valor de R$ 464,67, que 

deverão ser corrigidos pelo índice INPC desde seu inadimplemento e 

acrescido de juro legais de 1% ao mês desde o vencimento do título. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos 

da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 21 de março de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 21 de março de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011948-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011948-44.2016.8.11.0037 REQUERENTE: VANESSA DIAS 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a 

parte reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, pois não tem nenhuma pendência com a 

requerida. Informa que constam dois registros de negativação em seu 

nome (R$ 223,23 e R$ 147,81 – datados de 10/04/2015), os quais 

desconhece. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte reclamante pela reclamada. A parte 

requerida contesta alegando ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação a parte autora. Junta telas sistêmicas, e esclarece 

que a reclamante detinha uma linha móvel pré-paga e posteriormente 

migrou para a conta controle (pós-paga), tendo efetuado pagamento de 

vários meses e depois inadimplido. As telas sistêmicas, quando coerentes, 

devem a meu ver ser consideradas para efeitos probatórios. No caso, no 

bojo da contestação consta dos prints do sistema de controle da ré 

(válido, regular, homologado pela agência reguladora) detalhes sobre a 

contratação, a migração para o plano pós pago controle, e a inadimplência. 

Em especial, consta que foram pagas as faturas da modalidade pós paga 

referente aos meses de competência outubro/2014 a abril/2015, ou seja, 

por seis meses seguidos, antes dos inadimplementos que geraram a 

negativação. Embora a reclamante, em impugnação à contestação, insista 

em exigir contrato escrito, não impugnou eficazmente as alegações e as 

evidências do contrato, tampouco a afirmação dos pagamentos regulares 

das faturas por diversos meses antes do inadimplemento. Portanto, 

entendo comprovada a relação jurídica e o inadimplemento da reclamante, 

o que torna legal o procedimento adotado pela reclamada em relação à 

dívida. Pelo exposto, julgo improcedente a pretensão formulada na inicial. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 31 de 

março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-66.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010110-66.2016.8.11.0037 REQUERENTE: IVANIR MARIA 

GNOATTO VIANA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a 

parte reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que 

aderiu aos serviços de outra operadora e por isso solicitou o 

cancelamento dos serviços contratados com a Requerida em 

Agosto/2015. Contudo, alega que a requerida permaneceu cobrando pelos 

serviços até Janeiro/2016. A Reclamada em contestação argumenta que 

os fatos relatados pela parte autora na exordial não são capazes de gerar 

o dano moral pleiteado. Aduz ausência de responsabilidade civil. Em que 
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pese os argumentos da Reclamada, a parte Reclamante acostou aos 

autos protocolos, os quais sequer foram refutados pela Ré. Não juntou 

sequer um comprovante de que o contrato estava ativo no período. No 

caso, trata-se de relação de consumo lato sensu, ficando caracterizado o 

defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito. Cuida-se, portanto, 

de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso independentemente do grau de culpa, sendo suficiente 

a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para 

que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele 

não a produzir, será responsabilizado, como deverá ocorrer no presente 

caso. Logo, não tendo a Reclamada comprovado que o serviço foi 

prestado nos moldes contratado, ônus do qual lhe competia, tornam-se 

verossímeis as alegações da parte Reclamante, nos exatos moldes do 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao pedido de 

indenização por dano material, a parte autora comprovou que pagou as 

faturas de Agosto/2015 à Janeiro/2016, no total de R$ 209,40, devendo 

portanto, ser restituída deste valor, em dobro, nos termos do art. 42 do 

CDC. Quanto ao dano moral, tenho que ficou evidenciado o vício na 

prestação dos serviços da Reclamada, por não fornecer um serviço 

adequado, configurando, assim, a prática de ato ilícito, ensejando 

reparação. Ademais, verificou-se os transtornos sofridos pela parte 

autora ao ficar tentando inutilmente solucionar administrativamente os 

problemas apresentados, não tendo a Reclamada por sua vez, sequer o 

cuidado de resolver a questão sem qualquer burocracia ou empecilho, 

preferindo ao revés, desprezar o lamento da Autora continuar a cobrar 

por serviços que não estavam sendo devidamente prestados. Quantifico o 

dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) confirmar a 

tutela antecipada (ID n. 3600029); 2) Condenar a reclamada a devolver R$ 

418,80 (quatrocentos e dezoito reais e oitenta centavos), referente ao 

valor em dobro das faturas cobradas de Agosto/2015 à Janeiro/2016, 

devendo tal valor ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação e, 3) condenar a reclamada pagar à reclamante, a título de danos 

morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da 

data desta sentença. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 31 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002121-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDO FERREIRA CHAVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002121-94.2017.8.11.0037 Reclamante: JOSE VALDO 

FERREIRA CHAVES DE OLIVEIRA Reclamado: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Passo a decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do 

NCPC, uma vez que as provas entranhadas no processo são suficientes 

para o deslinde da causa, não havendo necessidade de provas orais. 

Sem preliminares, passo ao mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por 

danos morais e declaração de inexigibilidade de dívida em face da 

inserção de seu nome em cadastro de restrição de crédito promovida pela 

Reclamada, alegando que desconhece o débito negativado. A Reclamada, 

em contestação, alega que a reclamante é sua cliente e que, a inscrição 

negativa diz respeito a inadimplência das suas faturas. Requer a 

improcedência dos pedidos iniciais. No caso em tela, tratando-se de 

relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Cumpre ressaltar, porém, que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (NCPC, art. 373, II), vez 

que não juntou nenhum documento, devidamente assinado, capaz de 

demonstrar a existência de relação contratual entre as partes que 

pudesse ensejar a inscrição dos dados da Reclamante em cadastros de 

proteção ao crédito. Logo, não comprovada a origem do débito, certa a 

ilicitude do valor cobrado da Reclamante, ensejando a declaração de 

inexigibilidade do valor discutido nos autos e a exclusão dos dados 

negativos. Ademais, diante da inserção dos dados da parte autora nos 

referidos órgãos de proteção ao crédito sem qualquer justificativa para tal, 

cabível a reparação pelos danos causados, uma vez que tal fato por si só 

já gera um abalo moral. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO 

MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui 

ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - 

Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MINORAÇÃO. O valor 

da condenação por dano moral deve observar como balizadores o caráter 

reparatório e punitivo da condenação. (...). Precedentes do e. STJ. 

Ausente prova da má-fé impõe-se manutenção na forma simples. 

RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA 

PARTE AUTORA DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70068842368, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 28/04/2016)”. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, opino PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial para: A) 

DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido nestes autos, proibindo a 

Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a este; B) 

DETERMINAR que a reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), o 

CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES; 

C) CONDENAR a reclamada, a pagar a título de danos morais à parte 

autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), forte nos artigos no art. 

5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se juros de 1% ao 

mês e a correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data desta 

sentença. Com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 31 de março de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003497-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BOLIMAR FLAVIO DE GOVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003497-18.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BOLIMAR FLAVIO 

DE GOVEIA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Sustenta a 

parte reclamante que teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro 

de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, 

em virtude de débito no valor de R$ 129,01 (cento e vinte e nove reais e 

um centavos). Contudo, a parte reclamante alega que está sendo vítima de 

fraude, pois jamais realizou negócio jurídico com a reclamada. A parte 

reclamada por sua vez contesta a presente ação expondo que após 

analise no seu sistema interno localizou conta telefônica vinculada ao CPF 
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da parte reclamante. Aduz ainda que a parte reclamante possuía linha na 

modalidade pré-paga e que posteriormente ocorreu a migração desse 

plano para a modalidade controle. Em virtude da modalidade pré-paga não 

possuir contrato escrito, a parte reclamada afirma que é impossível a 

apresentação do contrato. A reclamada afirma que a parte reclamante 

utilizou os serviços e deixou de efetuar o pagamento das faturas, o que 

ocasionou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Para comprovar os fatos alegados na contestação, a parte reclamada 

juntou cópia das telas do sistema e relatórios de chamada. Em que pese 

tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais e ter apresentado cópia de telas do sistema e relatório 

de chamadas que indicam a existência de linha telefônica em nome da 

reclamante, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação do serviço que ela oferece. Não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte reclamante, a fim de comprovar a relação 

jurídica entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

posta na inicial, uma vez que as cópias das telas do sistema e os 

relatórios de chamadas apresentado pela parte reclamada são 

considerados como prova unilateral. Cumpre esclarecer que as telas do 

sistema e os relatórios de chamadas são documentos obtidos no sistema 

de software da requerida e podem ser facilmente alterados por quem 

opera o sistema para desvirtuar a realidade dos fatos, não servido 

portanto como meio de prova. A alegação da parte reclamada de que 

inicialmente a parte reclamante possuía linha telefônica na modalidade 

pré-paga e que por isso não possui contrato escrito, não pode ser aceita 

como argumento para reconhecimento de vínculo jurídico entre as partes 

sem a presença de documentos que indiquem a contratação. Se a parte 

reclamada realiza contratos de forma verbal através de “Call Center”, cabe 

a ela manter um padrão de gestão que apresente todos os áudios 

demonstrando a manifestação de vontade do consumidor com relação ao 

plano de telefonia contratado. A prova da contratação incumbe a parte 

reclamada e na hipótese do consumidor negar a contratação, resta a ela 

apresentar provas modificativas ou extintivas do direito da parte 

reclamante. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Envereda-se por esse talho: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DO DEMANDADO. 

ÔNUS DA PROVA DO DEMANDADO. ART. 333, II DO CPC. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA 

REFORMADA. O autor alega ter sido inscrito em cadastros de inadimplente 

por dívida inexistente, já que nunca contratou com o requerido. Houve a 

juntada do documento que comprova a inscrição (fls. 29/30). Ônus do 

demandado de comprovar o contrato gerador do débito a ensejar a 

informação de inadimplência do autor. Contrato juntado aos autos sem a 

devida assinatura do consumidor. Telas de sistema inseridas que não se 

prestam a fazer prova do negócio firmado entre as partes, pois unilaterais. 

Art. 333, II, do CPC. Devida, assim, a desconstituição do débito. A inclusão 

indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o dano moral 

in re ipsa. Configurados os danos morais pela inscrição indevida, a 

conseqüência o dever de indenizar. Valor indenizatório que deve ser 

fixado em R$ 7.000,00, pois de acordo com os parâmetros destas Turmas 

Recursais. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJRS, Recurso 

Cível Nº 71005113147, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 22/10/2014). 

Diante disso, a requerida não se desincumbiu de comprovar fatos 

modificativos ou extintivos do direto da parte requerente, não cumprindo 

com seu ônus, conforme preceitua o 373, II do CPC. Infere-se, portanto, 

que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. Contudo, em 

relação ao dano moral, registro que a reclamada, em sua contestação (id. 

10018333) colaciona extrato do SCPC comprovando que a parte 

reclamante detinha duas negativações em seu nome anteriores à discutida 

nestes autos, as quais foram incluídas pela Losango e Banco Bradesco 

em 2011, perdurando por anos. Por não serem impugnadas pela parte 

reclamante, devem ser tidas como legítimas, e afastado o pleito de dano 

moral, nos termos da Súmula 385, do STJ. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, apenas para 

declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela 

reclamada e determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito. Julgo improcedente o pedido de dano 

moral. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação de 

exclusão não seja cumprida. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicada no sistema Projudi. Com o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Às providências. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA 

SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 31 de março de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011454-53.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER AUGUSTO BUSS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER AUGUSTO BUSS OAB - MT0012628A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARGARENE CORREIA DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011454-53.2014.8.11.0037 EXEQUENTE: WAGNER AUGUSTO 

BUSS EXECUTADO: MARIA MARGARENE CORREIA DA CRUZ Vistos. 

HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo celebrado entre Wagner Augusto Buss e Maria Margarene Correia 

da Cruz, noticiado nos autos(id. n°11539989). Em consequência, julgo 

extinto o presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, 

do CPC/2015. Proceda-se a restituição do valor penhorado e vinculado 

nestes autos à executada Maria Margarene Correia da Cruz, conforme 

evento de n°8782578, na importância de R$2.883,87(...). Após a 

restituição, encerre os autos no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 15 

de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005680-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005680-59.2017.8.11.0037 REQUERENTE: RENAN PINTO 

REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., VIA VAREJO S/A 

Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre Renan Pinto e Zurich Minas Brasil 

Seguros S.A, Via Varejo S/A, noticiado nos autos(id. n°12120875). Em 

consequência, julgo extinto o presente processo em conformidade com o 

art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Publicado e registrado no Sistema PJE. 

Proceda-se com o encerramento dos autos no Sistema PJE. Primavera do 

Leste – MT, 15 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROMERO FAGUNDES JUNIOR OAB - PA010563 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000526-26.2018.8.11.0037 REQUERENTE: MT OFFICE 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME REQUERIDO: SEPCO1 CONSTRUCOES 

DO BRASIL LTDA Vistos, Homologo a desistência da presente ação, 

manifestada pelo(a) requerente (id. n°12155515), para os fins do artigo 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intimação(ões) pela via eletrônica disponibilizada. 

Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. Primavera do 

Leste/MT, 15 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010752-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010752-39.2016.8.11.0037, : Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. EXEQUENTE: ANA 

CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS EXECUTADO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre Ana Cristina de 

Oliveira Ribeiro de Medeiros e Banco Santander (Brasil) S/A, noticiado nos 

autos(id. n°11159688). Em consequência, julgo extinto o presente 

processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. 

Publicado e registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o encerramento 

dos autos no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 20 de março de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005749-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MATIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1005749-91.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: CICERO MATIAS FERREIRA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre Cicero Matias Ferreira e Vivo S.A 

noticiados nos autos (id. n°12284330). Em consequência, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art.487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Considerando que o recolhimento do valor do acordo será via 

depósito judicial, intime-se o credor para indicar os dados necessários 

para expedição do alvará. Após o cumprimento do acordo, expeça-se o 

alvará em favor do credor, com as cautelas pertinentes. Público e 

registrado no Sistema PJe. Primavera do Leste-MT, 05 de setembro de 

2017. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005750-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FERREIRA DA CONCEICAO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1005750-76.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MOACIR FERREIRA DA CONCEICAO 

JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, HOMOLOGO, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre Moacir 

Ferreira da Conceição Junior e Vivo S.A noticiados nos autos (id. 

n°12284435). Em consequência, julgo extinto o presente processo em 

conformidade com o art.487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Considerando que 

o recolhimento do valor do acordo será via depósito judicial, intime-se o 

credor para indicar os dados necessários para expedição do alvará. Após 

o cumprimento do acordo, expeça-se o alvará em favor do credor, com as 

cautelas pertinentes. Público e registrado no Sistema PJe. Primavera do 

Leste-MT, 20 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005752-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1005752-46.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: DANILO CANDIDO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre Danilo Candido da Silva 

e Vivo S.A noticiados nos autos (id. n°12284706). Em consequência, julgo 

extinto o presente processo em conformidade com o art.487, III, alínea “b”, 

do CPC/2015. Considerando que o recolhimento do valor do acordo será 

via depósito judicial, intime-se o credor para indicar os dados necessários 

para expedição do alvará. Após o cumprimento do acordo, expeça-se o 

alvará em favor do credor, com as cautelas pertinentes. Público e 

registrado no Sistema PJe. Primavera do Leste-MT, 20 de março de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado
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 Cod. Proc.: 124139 Nr: 6706-51.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pela MMª Juíza foi deliberado: “Vistos em correição. Decreto a revelia do 

réu nos termos do art. 367 do CPP, pois apesar de estar devidamente 

intimado (fl. 105) deixou de comparecer ao ato sem qualquer justificativa.

 Designo audiência para o dia 18/08/2016 às 14:30 horas, visando a oitiva 

das testemunhas Fernando e Denise.

Oficie-se, conforme pedido ministerial, para atendimento no prazo de 10 

dias. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 177371 Nr: 9266-58.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS MAX DOS SANTOS CORRELLO, 

SIMONE APARECIDA GOUVEIA, KAUANE SANTOS BARROS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia de fls. 

04/05, em todos os seus termos.Designo audiência de instrução e 

julgamento, para 14/08/2018 às 15:30 horas.Cite-se e se intime 

pessoalmente o acusado.Intimem-se o Ministério Público, o advogado, as 

testemunhas de acusação e de defesa.Primavera do Leste, 27 de março 

de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 190432 Nr: 4032-61.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIKAEL REZENDE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 Autos código 190432

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 18/06/2018 às 15:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201144 Nr: 8956-18.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FARIAS QUEIROZ, JOSE LUIZ 

PEREIRA DA CRUZ, FLAVIO ALVES DE LIMA, JOEL DA SILVA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490, MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762, VALMIRO 

ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - OAB:MT. 9331

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia de fls. 

4/5, em todos os seus termos.Desde já designo audiência de instrução e 

julgamento, para 25.04.2018 às 14:00 horas.Citem-se e se intimem 

pessoalmente os acusados.Intimem-se o Ministério Público, os advogados 

as testemunhas de acusação e de defesa.Cumpra-se.Primavera do Leste, 

16 de março de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 150477 Nr: 4613-47.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN TENÓRIO SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 150477

Vistos, etc.

Diante do quanto aduzido pelo Ministério Público retro, designo audiência 

para proposta de suspensão condicional do processo para o dia 

28/11/2016 às 13:30 horas.

Intime-se.

Primavera do Leste, 25 de agosto de 2016.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 169876 Nr: 5173-52.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALO BORGES BORTOLOTTI, AILTON 

FERREIRA GUERRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 169876

Vistos.

 1. Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do 

CPP, recebo a denúncia em desfavor de AILTON FERREIRA GUERRA 

FILHO e ITALO BORGES BORTOLOTTI dando-o como incurso nos artigos 

nela mencionados.

2. Citem-se os acusados para responderem as acusações, por escrito, no 

prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput), consignando no mandado que o 

oficial de justiça deverá indagar aos acusados se os mesmos possuem 

condições financeiras para constituir advogado.

3. Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

8, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).

4. Não apresentada às respostas, no prazo legal, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, § 2º).

5. Sem prejuízo, indefiro o item a da cota ministerial de fl. 42, vez que não 

comprovada a impossibilidade do Ministério Público providenciar por seus 

próprios meios as certidões requeridas, nos termos do item 7.5.1, inciso III, 

da CNGC Judicial.

6. Outrossim, considerando que em Consulta Processual ao Sistema Apolo 

verificou-se que o réu não responde a outra ação penal, designo 

audiência para proposta da suspensão condicional do processo para dia 

05.06.2017 ás 17:30 hs, ante a oferta do representante ministerial.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 124089 Nr: 6656-25.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE QUEIROZ GOMES, CHAOANA 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 ATOS ORDINATÓRIOS
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Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 02 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 108450 Nr: 7624-26.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO RODRIGUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 Autos código 108450

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de revogação da decisão que determinou a 

suspensão, impedimento de renovação, início ou conclusão do 

procedimento para obtenção de sua carteira nacional de habilitação 

formulada pelo acusado Edivaldo Rodrigues Lopes (fls. 143/146).

É o breve relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de fl. 135 foi decretada 

em razão de não ter sido localizado para citação pessoal, e mesmo após 

citação por edital não ter apresentado defesa prévia.

 No entanto, o fundamento utilizado para decretação da suspensão, 

impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para 

obtenção de sua carteira nacional de habilitação, não mais subsiste, uma 

vez que o acusado carreou aos autos comprovantes de residência fixa e 

do exercício de atividade licita (fl. 143).

Ante o exposto, revogo a decisão de fl. 135, bem como os efeitos da 

suspensão do processo, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores 

termos.

Assim, intime-se o acusado para apresentação de defesa previa, no 

prazo legal.

Após, voltem conclusos.

Oficie-se ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, a fim de que seja feita a 

retirada da restrição determinada à fl. 135 no cadastro do acusado, no 

prazo de 48 horas.

 Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 27 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 174767 Nr: 7820-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONELSO DONDÉ POLESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, RODRIGO VILELA RAVANELLO - OAB:21360

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado do acusado, 

nos termos do enunciado 273 do Superior Tribunal de Justiça que foi 

expedido carta precatória com prazo de 60 (sessenta dias) à:

1. Comarca de Cascavel - PR, para oitiva da testemunha José Augusto 

Gimenez;

2. Comarca de Cuiabá – MT, para a oitiva da testemunha Diandro Ramos 

Lacerda;

3. Comarca de São José do Rio Preto – SP, para a oitiva da testemunha 

Adauto Vagner Ferreira Carlos.

Primavera do Leste-MT, 09 de março de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 20/2018-DF

 O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

 CONSIDERANDO o Ato nº 263/2018-CM de 22/03/2018, removendo o 

servidor GEFERSON TOMAZI, Oficial de Justiça da Comarca de Lucas do 

Rio Verde para esta Comarca.

CONSIDERANDO que o servidor entrou em exercício nesta data.

RESOLVE:

Art. 1º - LOTAR o Servidor GEFERSON TOMAZI, matrícula 26545, Oficial 

de Justiça, na Central de Mandados desta Comarca, a partir desta data.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 02 de abril de 2018.

Jacob Sauer

Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003118-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BANFI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

 

1003118-68.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 2 de abril de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 93474 Nr: 4967-68.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO JESUS FERREIRA DA SILVA - ESPOLIO, 

CATIA DALL'APRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 
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ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138163 Nr: 9723-18.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA STIEVEN PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

AUTORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de NOVA UBIRATÃ-MT, com a finalidade de 

PENHORA, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior 

remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91399 Nr: 2962-73.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DENILSON SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 506,79, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.135, sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as custas 

e o valor de R$ 129,94 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher o campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 

após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44830 Nr: 313-77.2008.811.0040

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CHAVES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA/IMPUGNADO, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 376,85, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 45/50, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 12549 Nr: 1826-27.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO GUARIZI - ESPÓLIO, MARIELLI RAMOS GUARIZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ TORMENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Iguatemi/MS, com a finalidade de avaliação, 

devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 100882 Nr: 10491-12.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENNA AUTO PEÇAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:, 

RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) BACEN-JUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 138033 Nr: 9656-53.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, LUCIANO DA CAS, MARCELO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:12199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) BCEN0JUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 144630 Nr: 1198-13.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAIRA OLIVIA STRAPAZZON DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY ALVES PAIM LOTTERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, 

LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - 

OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) BACEN-JUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 38516 Nr: 1435-62.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL - EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO VERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5376/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT, PEDRO EVANGELISTA DE 

ÁVILA - OAB:1823-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) BACEN0JUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 39890 Nr: 2713-98.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE ÁVILA, JONAS COELHO DA SILVA, PAULO ROGERIO DE 

OLIVEIRA, VANESSA PELEGRINI, RUBIANE KELI MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO VERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5376/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT, PEDRO EVANGELISTA DE 

ÁVILA - OAB:1823-B, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419, VANESSA 

PELEGRINI - OAB:10059-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, 

JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106876 Nr: 9897-95.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVES TOLENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL AGRICOLA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR AS PARTES, para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor 

de R$ 376,85, a que foram condenados pro rata nos termos da r. 

sentença de fls. 128, sendo que cada parte deverá efetuar o pagamento 

de R$ 188,43 cada, referente as custas judiciária. Certifico, ainda, que 

guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias 

On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 81546 Nr: 445-32.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDE A DENTE - ME, LUIZ DENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 124825 Nr: 2265-47.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUTTI FIORI COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÉGIS DE ALMEIDA ZULIM (ZULIN)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ESTEVES ALVES 

FERREIRA - OAB:33279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 128668 Nr: 4588-25.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADALBERTO GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINUANO COMÉRCIO DE INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 12164 Nr: 1327-43.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COHABITA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, 

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERLUCAS COOP. AGROP. LUCAS DO 

RIO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:8617/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quizne) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) BACEN-JUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 26968 Nr: 1471-75.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H N AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARRILLO ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quizne) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) BACEN-JUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 86158 Nr: 5576-85.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO OTTO NEUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOÃO PAULO AVANCINI CARNELOS - OAB:10.924/MT, 

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, GILCENO CALEFFI - OAB:19010/O, Giovanna 

de Freitas Sartori - OAB:19.753, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quizne) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) BACEN-JUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 101395 Nr: 4264-06.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO GEAN CRUZ DA SILVA, ELIZEU 

ELEANDRO RAMOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quizne) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) BACEN-JUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 51087 Nr: 1338-91.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROFÉRTIL CENTRO OESTE PRODUTOS PARA 

AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR GUBERT, ROSANGELA ZILA (ZILIO) 

GUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA LEITE FERNANDES DE 

MELLO - OAB:7925-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 140621 Nr: 10907-09.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA - 

OAB:13135/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99438 Nr: 2058-19.2013.811.0040
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Vaz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁDIO SORRISO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE - 

OAB:8241/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B, 

Kleyton Proença de Oliveira - OAB:16810/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.343,58, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 190, sendo que o valor de R$ 671,89 refere-se as 

custas e o valor de R$ 671,89 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116332 Nr: 7348-78.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA MARGARETE PUKALESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELVINO MAMPRIM DA SILVA, MAURI 

NOTTAR CANDATTEN, INÁCIO LOTOCZINSKI PUKALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS LUIZ MAMEDE - 

OAB:48.462-B/MG, RODRIGO RESENDE CERQUIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A, Willian Pablo Carboni da Silva - OAB:19326/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 506,79, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 146/147, sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as 

custas e o valor de R$ 129,94 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49292 Nr: 6467-14.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR JOSE DIERINGS, VERA MARIA SILVA DIERINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS 

CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JIAN CARLO LEOBET - 

OAB:10718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO PIMENTEL 

MARCOVICI - OAB:29624/PR, ATILA SAUNER POSSE - OAB:35249/PR, 

FERNANDO MUNIZ SANTOS - OAB:22384/PR, JAILINE FRANCIELLE 

FRASSON - OAB:7.724/MT, MARCELO CLEMENTE BASTOS - 

OAB:33734-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 51.545,25, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.162/163, sendo que o valor de R$ 31.545,25 refere-se 

as custas e o valor de R$ 20.000,00 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131136 Nr: 5946-25.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ZORDAN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME AGOSTINHO DE BORTOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.394,84, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.28/30, sendo que o valor de R$ 697,42 refere-se as 

custas e o valor de R$ 697,42 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98351 Nr: 9612-39.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES BIOMATRIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753/O, LILIANE ANDREA DO 

AMARAL DE PAULA - OAB:11543/B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE EMBARGANTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 4.294,32, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 38, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

2ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000374-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé que a Contestação apresentada pela parte requerida é 

tempestiva, desta forma, impulsiono os autos para intimar a parte 

requerente a apresentar, querendo, impugnação à Contestação, no prazo 

legal. Sorriso, 28 de março de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000318-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE DE CAMPOS MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé que a Contestação apresentada pela parte requerida é 

tempestiva, desta forma, impulsiono os autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, impugnar a Contestação. Sorriso, 28 de março 

de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002898-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI COIMBRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO OFICIAL DE JUSTIÇA, JUNTADA AO ID. 5778639, BEM COMO PARA 

PAGAR AS DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES NO VALOR DE R$ 210,00 

(DUZENTOS E DEZ REAIS) DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

RETIRANDO-SE A RESPECTIVA GUIA NO SITE DO TJMT, JUNTANDO O 

COMPROVANTE NOS AUTOS. SORRISO, 28 DE MARÇO DE 2018. 

MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001580-86.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO ZAMPIERI FILHO (DEPRECADO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR QUANTO À CERTIDÃO DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA QUE DESCREVE OS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA 

DO REQUERIDO, REQUERENDO O QUE DE DIREITO, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS. SORRISO, 28 DE MARÇO DE 2018. MICHELLE TOSCANO 

DE BRITO MARQUES - ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000680-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO PEDRO ZORDAN (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

REQUERENTE PARA INDICAR O ATUAL ENDEREÇO DA PARTE 

REQUERIDA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, TENDO EM VISTA QUE A 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA FOI NEGATIVA PARA CITAÇÃO DO 

REQUERIDO. SORRISO, 27 DE MARÇO DE 2018. MICHELLE TOSCANO DE 

BRITO MARQUES - ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001443-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. M. K. D. (REQUERENTE)

O. J. D. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

DYOGO COSTA MARQUES OAB - MT0011084A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

CERTIFICO e dou fé que, nos termos da decisão proferida nos autos, 

procedo a intimação dos requerentes para pugnarem o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Outrossim, impulsiono os presentes autos para 

atender a cota ministerial e intimar os requerentes para que especifiquem 

as provas que pretendem produzir acerca do justo motivo para alteração 

do regime de bens que pretendem realizar. Sorriso, 27 de março de 2018. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004124-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA DE PIRES MODOLON (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR QUANTO A CONTESTAÇÃO E O 

CONTIDO NAQUELA, ID. 11173984, EM ESPECIAL AO PEDIDO DE 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PELO CEJUSC DESTA 

COMARCA. SORRISO, 29 DE MARÇO DE 2018. MICHELLE TOSCANO DE 

BRITO MARQUES - ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001938-51.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MM AGROINDUSTRIAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO MAIA OAB - SP67217 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO BEDIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1001938-51.2016.8.11.0040 

AUTOR: MM AGROINDUSTRIAL LTDA RÉU: EVANDRO BEDIN Vistos, e etc. 

Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea b), do Novo Código de Processo Civil. 

Custas e honorários advocatícios na forma do acordo. Se não houver 

acordo expresso sobre o tema, CONDENO as partes ao pagamento pro 

rata de custas e despesas processuais ut artigo 90, § 2º do CPC/2015, 
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salvo se previa e expressamente já lhes deferido as benesses da Lei 

1.060/50 ou incidente a regra de isenção da Lei Estadual 7.603/2001 e/ou 

outra disposta em legislação federal de regência. Após o trânsito em 

julgado da sentença, devidamente certificado, expeça-se o necessário e 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000509-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMAURA RODRIGUES ROCHA (AUTOR)

L. R. G. (AUTOR)

L. R. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Tempestividade Certifico e dou fé que a 

Contestação apresentada nos autos é tempestiva, desta forma, impulsiono 

os presentes autos para intimar a parte requerente para, querendo, 

apresente impugnação nos autos. SORRISO, 2 de abril de 2018 MICHELLE 

TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista Judiciária SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: 3545-8400

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003442-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência COMPLEMENTAR no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000847-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELENE DE SOUZA LEITE (AUTOR)

M. L. D. S. (AUTOR)

L. V. D. S. L. D. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSI POZZOBON (RÉU)

ILO POZZOBON (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

REQUERENTE, ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO PARA SE MANIFESTAR 

QUANTO A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO ATO DAS 

CITAÇÕES DOS REQUERIDOS. SORRISO, 02 DE ABRIL DE 2018. MICHELLE 

TOSCANO DE BRITO MARQUES - ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003333-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FERMIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE ESMOZISKI (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

REQUERENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CERTIDÃO NEGATIVA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, DEVIDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO DA PARTE 

REQUERIDA. SORRISO, 02 DE ABRIL DE 2018. MICHELLE TOSCANO DE 

BRITO MARQUES - ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003643-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA VIAPIANA PREIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Tempestividade Certifico e dou fé que a 

Contestação e os documentos que a instruem foram protocolados 

tempestivamente, por isso, impulsiono os presentes autos para intimar a 

parte requerente para, querendo, impugnar a Contestação. SORRISO, 2 de 

abril de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100603 Nr: 3382-44.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO FENSTERSEIFER WEBER, ERICO RUFATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICO DA CONCEIÇÃO MENDES - ESPÓLIO, 

MARCOS AUGUSTO VICENTE MENDES, SAMUEL PETRI SOLETTI, 

ALEXANDRE PETRI SOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15677/MT, TEREZINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:6972-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Vistos, e etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de abril de 

2018, às 14h30min, registrando que as testemunhas, a serem ouvidas em 

tal solenidade, deverão ser arroladas no prazo de dez dias a partir da 

intimação.

Vale-se esclarecer que, com a entrada em vigor do NCPC “Art. 455. Cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 143650 Nr: 621-35.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos, e etc.

Intime-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir na 

contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob pena de preclusão. 

Anoto que a inércia implicará em concordância com o julgamento 

antecipado da lide.

Caso manifestem interesse na produção de prova testemunhal, por 

economia dos atos processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal 

das testemunhas, com a qualificação necessária à intimação para 

audiência a ser eventualmente designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 187301 Nr: 2488-92.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 284 de 1053



ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSE SECATO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102956 Nr: 5924-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIORINDO LUIZ DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87122 Nr: 6610-95.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S & S IND. E COM. DE CERÂMICA LTDA, DELCIO 

ANTONIO DE OLIVEIRA, AIRTON CELLA, SAMUEL PETRI SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. H. SANTANA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLAVIO DE 

ANDRADE - OAB:MT 6.730

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I, impulsiono os 

presentes autos para proceder a intimação do executado, nos termos do 

art. 513 do NCPC para, cumprir/pagar a execução ou requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 52096 Nr: 2696-91.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREITAS ARMAZENS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL BATISTA MASSOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas de citações e/ou intimação enviadas pelo correio retornaram todas 

sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito, 

sendo que pugnando por citação e/ou intimação por mandado, que 

antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça ou das guias para 

distribuição de carta precatório, conforme o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110938 Nr: 3081-63.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIDES MARIANO DE LIMA, GUILHERME PEREIRA DE 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FONTANA, INTERVIAS 

CONCESSIONÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas de citações e/ou intimação enviadas pelo correio retornaram todas 

sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito, 

sendo que pugnando por citação e/ou intimação por mandado, que 

antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça ou das guias para 

distribuição de carta precatório, conforme o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111673 Nr: 3674-92.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDALLA JUNIOR & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas de citações e/ou intimação enviadas pelo correio retornaram todas 

sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito, 

sendo que pugnando por citação e/ou intimação por mandado, que 

antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça ou das guias para 

distribuição de carta precatório, conforme o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 182087 Nr: 10347-96.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência COMPLEMENTAR no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 94189 Nr: 5876-13.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR APARECIDO DE SIQUEIRA, VALDIR 

APARECIDO DE SIQUEIRA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - 

OAB:15134/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100905 Nr: 3713-26.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANDINI & PANDINI LTDA - PANDINI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, ADAIR ALBERTO PANDINI, VÂNIA 

CRISTINA ROSSARI PANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a busca RENAJUD NEGATIVA, procedo a Intimação do 

requerente/exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo legal, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 3532 Nr: 264-90.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE INDUSTRIAL E COMERCIAL DE 

IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BOARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT9059, DANIELA IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057-MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:8326-E, RENATA 

PIMENTA DE MEDEIROS - OAB:98444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, zalaudio - 

OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Ante a busca RENAJUD NEGATIVA, procedo a Intimação do 

requerente/exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo legal, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61223 Nr: 4517-96.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU ECKERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S/A - ALL, 

AMÉRICA LATINA LIGÍTICA MALHA OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DODORICO 

PEREIRA - OAB:331.806, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - 

OAB:6910, JÃOA PAULO HECHER DA SILVA - OAB:183.113, RENATO 

DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE procedentes os pedidos, para 

condenar a requerida ALL – América Latina Logística S.A. (i) ao 

pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.845,52 

(sete mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois 

centavos), sobre o qual deverá incidir a taxa Selic (que já engloba 

correção monetária e juros de mora), desde a data do evento danoso 

(Súm. 54/STJ); e (ii) ao pagamento de compensação por danos morais, no 

importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sobre o qual deverá incidir 

correção monetária, desde a data desta sentença (Súm. 362/STJ), bem 

como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento 

danoso (Súm. 54/STJ).Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Sem custas a pagar ou a ressarcir, pois o autor é 

beneficiário da justiça gratuita.Ante a sucumbência recíproca, cada parte 

arcará com os respectivos honorários advocatícios.Após o trânsito em 

julgado, DÊ-SE vista ao autor para promover o de direito no prazo de 20 

(vinte) dias. Transcorrido in albis o prazo, ARQUIVEM-SE, sem prejuízo de 

desarquivamento a pedido do interessado.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso-MT, 27 de março de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105348 Nr: 8422-07.2013.811.0040

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICIERI FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-A/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA/IMPUGNADO, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 376,85, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.15/19., sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153167 Nr: 5481-79.2016.811.0040

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS, ESDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXANDRE CARDOSO DOS SANTOS, 

Rg: 1024112-4, Filiação: Manoel Cardosos dos Santos e Maria José 

Barbosa dos Santos, data de nascimento: 17/06/1976, brasileiro(a), 

natural de Santo Anastácio-SP, solteiro(a), frentista. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PERDA DO PODER 

FAMILIAR por deixarem o menor em situação de abandono, não cumprindo 

os deveres inerentes ao poder familiar, além de que o plano de 

reintegração familiar pela equipe técnica da insituição Nosso Lar não 

foram cumpridas pelos requeridos, em detrimento do menor, conforme o 

art.1638 do Código Civil.

Despacho/Decisão: Código Apolo nº 153167Vistos, etc.Trata-se de feito 

aguardando citação e/ou intimação da parte requerida/executada acerca 

de determinação derradeira em razão da ausência de sua localização. 

Assim, face a imprescindibilidade da triangularização processual, pautado 

no princípio do impulso oficial, DETERMINO a busca do endereço da parte 

requerida, Alexandre Cardoso dos Santos, por meio dos sistemas SIEL/ 

RENAJUD e BACENJUD e, junte-se o resultado das consultas aos 

autos.Localizado o endereço, proceda o (a) gestor (a) com as 

providências obstadas pela sua não localização. Infrutífera as pesquisas, 

DETERMINO, desde já, a regular CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida, 

Alexandre Cardoso dos Santos, mediante EDITAL com prazo de 30 (trinta) 

dias para sua regular ciência e fruição do prazo legal para expressa 

manifestação, observando na espécie o regramento do artigo 256, I do 

NCPC. Com derradeira certificação do decurso de prazo da parte 

requerida para apresentação de defesa, doravante, para patrocinar os 

interesses e defesa do requerido, NOMEIO para a função de CURADOR 

ESPECIAL, a Defensoria Pública Estadual de Sorriso.Acerca desta 

nomeação e/ou intimação para manifestação no prazo legal, intime o (a) 

curador (a) especial em referência e, para as demais intimações 

vindouras, utilize o(a) diligente gestor(a) judicial da sistemática do 

DJE.Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

Intimem-se.Às providências.Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Olga Talita Furlan 

Mazzei, digitei.

Sorriso, 02 de abril de 2018

Joziane dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82832 Nr: 1765-20.2011.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIR FAVARETTO, IZELDE NESPOLO FAVARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE EMBARGANTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.314,69, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 210/217, sendo que o valor refere-se as custas 

Judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher o campos com o 

nome único do processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e 

taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor 

todas das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão 

e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, 

e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124317 Nr: 2020-36.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFF, JGLRF, GLRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:172523/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessika Rodrigues Borges - 

OAB:20940

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 376,85, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 311/319, sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as 

custas judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher o campos com o 

nome único do processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e 

taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor 

todas das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão 

e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, 

e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 96266 Nr: 8204-13.2012.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT

 Vistos, etc.

INTIME-SE o autor para que dê impulso ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo se manifestar quanto ao pleito de fls. 84/115, sob pena de 

extinção anômala do processo.

Sorriso/MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 40497 Nr: 3326-21.2007.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ODAIR BARDEN, CESAR ROBERTO 

SCHEVINSKI, ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 Vistos, etc.

MANIFESTE-SE o embargante sobre a petição de fls. 339/342, devendo 

informar quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito. Prazo: 10 

(dez) dias.

Após, CONCLUSOS.

Sorriso/MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 33566 Nr: 2742-85.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ODAIR BARDEN, CESAR ROBERTO 

SCHEVINSKI, ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 Código Apolo nº: 33566

Vistos, etc.

MANIFESTE-SE o exequente sobre a petição de fls. 113/115, devendo 

informar quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito. Prazo: 10 

(dez) dias.

Após, CONCLUSOS.

Sorriso/MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36632 Nr: 5697-89.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI SANTA CATARINA PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-A/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.474,17, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 322, sendo que o valor de R$ 737,08 refere-se as 

custas e o valor de R$ 737,08 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 
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Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 57978 Nr: 1593-15.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAETANO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ZORDAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos INTIMANDO a parte exequente para indicar os bens 

que pretende penhorar, bem como a localização dos mesmo, conforme 

certidão juntada aos autos de fls.63/64, no prazo de 15 dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96579 Nr: 8543-69.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINO WEIGERT CLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ BONATTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO HECKLER 

- OAB:OAB/RS 62.579, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 272,09, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.76/82, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 20783 Nr: 962-81.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIECDADVL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARNALDO DE BONA 

- OAB:3745/PR

 Impulsiono os autos INTIMANDO a parte exequente para indicar os bens 

que pretende penhorar, bem como a localização dos mesmo, conforme 

certidão juntada aos autos de fl.188, no prazo de 15 dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 2336 Nr: 417-21.1998.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASWEY S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos INTIMANDO a parte exequente para se manifestar 

acerca da certidão juntada aos autos de fls.320, no prazo de 15 dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133668 Nr: 7266-13.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDIAS SOARES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826A, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 506,79, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls 183, sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as custas 

e o valor de R$ 129,94 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 

após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000229-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DE OLIVEIRA RAMOS CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO BAUER (RÉU)

Outros Interessados:

A. B. D. O. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se acerca da impugnação apresentada pela PGE-MT (ID. 

6658605). SORRISO, 2 de abril de 2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN Analista 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000967-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GOMES MAIA MADEIRA MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000967-95.2018.8.11.0040 

AUTOR: ARLETE GOMES MAIA MADEIRA MORAIS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS VISTOS. Tendo em vista que a 

parte requerida trata-se de autarquia federal, bem ainda que a matéria 
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debatida na presente versa sobre direito previdenciário, DETERMINO a 

redistribuição do presente feito ao Juízo da 4ª Vara desta Comarca. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001010-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CANDIDA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001010-32.2018.8.11.0040 

AUTOR: VERA LUCIA CANDIDA DUARTE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS. Tendo em vista que a parte requerida trata-se 

de autarquia federal, bem ainda que a matéria debatida na presente versa 

sobre direito previdenciário, DETERMINO a redistribuição do presente feito 

ao Juízo da 4ª Vara desta Comarca. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001262-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA RAYNHANI DA COSTA KONJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINEIA DE SOUZA COSTA OAB - MT21272/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

CORDENADOR GERAL DA UNIC SORRISO MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001262-35.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: KAMILA RAYNHANI DA COSTA KONJA REQUERIDO: UNIC 

SORRISO LTDA, CORDENADOR GERAL DA UNIC SORRISO MT Vistos. 

Considerando que os fundamentos e os pedidos lançados na inicial 

mostram-se incoerentes, não se podendo concluir sequer qual o 

procedimento escolhido pela requerente (ordinário ou mandado de 

segurança), DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial, readequando seus pedidos e rito 

processual, sob pena de indeferimento da inicial, na forma do disposto no 

art. 321 c/c art. 319, ambos do NCPC. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000604-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMIR JEZUIR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTEMIR JEZUIR OAB - SC50518 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDI OYMAR FRANDOLODO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000604-11.2018.8.11.0040 

AUTOR: ALTEMIR JEZUIR RÉU: RUDI OYMAR FRANDOLODO VISTOS. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Relativamente à tutela 

provisória de urgência, o art. 300 do atual CPC assim dispõe: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” No caso em apreço, verifico que o veículo em 

questão foi vendido há mais de 10 (dez) anos (Id 11711824), não restando 

demonstrado, portanto, o perigo da demora, de modo que é perfeitamente 

viável e prudente que se aguarde o regular trâmite processual para que se 

tenham elementos para bem decidir a lide. Destaco, ainda, que sequer é 

possível saber se o veículo em questão ainda se encontra na posse do 

requerido. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do 

§ 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 

335. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006312-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR0031149A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA MARLENE BECKER (EXECUTADO)

MARIO BECKER (EXECUTADO)

MAURICEIA BECKER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006312-76.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: MARIO 

BECKER, FATIMA MARLENE BECKER, MAURICEIA BECKER VISTOS. 1- 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 2- CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição dos embargos, 

os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, 

do CPC. 3 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. 

Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, 

lavrando o auto de penhora e intimando as partes executadas na mesma 

oportunidade. 4 - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, 

deverá ser consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de 

Justiça. 5 - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio 

depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento dos devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 
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será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. 9 - Proceda a secretaria a expedição de certidão de 

admissão da execução para fins de averbação premonitória no registro 

público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa de 

expedição. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, 

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005584-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELCIO ANTONOW & CIA. LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER OAB - PR0031955A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1005584-35.2017.8.11.0040 

AUTOR: JOSE ELCIO ANTONOW & CIA. LTDA - ME RÉU: ELECTROLUX DO 

BRASIL S/A VISTOS. 1. Entre um ato e outro, e após o regular trâmite 

processual, as partes apresentaram petição conjunta de acordo, 

pugnando por sua homologação judicial, bem como pela extinção do feito. 

2. Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os 

quais admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento 

foi l ivremente pactuado, contendo as assinaturas das 

partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que 

se impõe. 3. Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que 

surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as 

partes, e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil. 4. Custas na forma do art. 90, §§ 2º e 3º, do NCPC. 5. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 6. Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002170-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002170-63.2016.8.11.0040 

AUTOR: ANDERSON PEREIRA RODRIGUES RÉU: BANCO BRADESCO SA 

VISTOS. Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por 

ANDERSON PEREIRA RODRIGUES em face de SEGURADORA LÍDER - 

CONSÓRCIOS DE SEGUROI DPVAT, ambos qualificados nos autos, 

pretendendo o recebimento da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), referentes à indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 

22/12/2013. A inicial veio acompanhada dos documentos de Id. 2984749 e 

seguintes. Recebida a exordial, determinou-se a remessa do feito ao 

CEJUSC para inclusão em Pauta Temática Periódica de Sessão de 

Mediação/Conciliação, bem como determinou a citação do demandado. No 

CEJUSC foi realizado exame de avaliação médica no autor, restando 

inexitosa a tentativa de conciliação das partes, Id 5902442. Foram 

apresentadas contestação (Id 6129414) e impugnação à contestação (Id 

6682445). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, verifico 

que o caso em apreço comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de 

dilação probatória. Antes da análise do mérito, entendo que não assiste 

razão à parte requerida no que tange às preliminares de ausência de 

laudo do IML e invalidade do Boletim de Ocorrência juntado ao feito. Ora, a 

apresentação de laudo do IML não é requisito para a instrução da inicial, 

sendo certo que a invalidez permanente e as dimensões das lesões serão 

objeto de perícia médica. Da mesma forma, o Boletim de Ocorrência não é 

documento indispensável para a comprovação do nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões sofridas pela vítima. Neste sentido, 

vejamos: "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O 

ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS – PRESCINDIBILIDADE DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA – CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO 

DESPROVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. Para fins 

de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência se presentes outros elementos 

nos autos que comprovem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as 

lesões sofridas pela vítima. 2. Não configura litigância de má-fé quando a 

parte apenas se vale de recurso legalmente previsto para indicar sua 

irresignação com o julgado" (TJMT, Ap 35852/2017, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2017, 

Publicado no DJE 08/11/2017) - destaquei. Quanto à alegação alteração do 

polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste razão à requerida, 

uma vez que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório, assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Por fim, 

não há que se falar em realização de nova perícia (Id 8720822), sendo 

certo que não foi alegada na inicial que a parte requerente sofreu trauma 

em seu membro superior direito, constando da exordial apenas fatura no 

pé esquerdo, o que foi devidamente avaliado no laudo de Id 5902442. 

Destaco que o simples inconformismo da parte não justifica a realização 

de nova perícia médica. Posto isto, passo a análise do mérito. Urge 

destacar que a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, 

com as alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas 

pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o nexo causal 

entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo demandante, os 

quais são conclusivos que o requerente se envolveu em um acidente de 

trânsito ocorrido no dia 22/12/2013 (Id 2984779). No que tange aos demais 

requisitos – invalidez permanente e nexo causal -, é certo que também 

restaram comprovados pela avaliação médica realizada perante o CEJUSC 

(Id 5902442), da qual se extrai que o autor sofreu danos no seu tornozelo 

esquerdo, sendo o dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial em 

grau de 25%. Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no 

“caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente....”. Já no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se 

que, com o advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na 

Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorreu após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse 

sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À 

MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA 

LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após 

a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos 

termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: 

Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 
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Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da 

Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de 

que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 

sequelas residuais”. Desse modo, a indenização referente ao Seguro 

Obrigatório é devida na proporção de R$13.500,00 x 25% x 25%, qual 

seja, R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), referente ao dano no tornozelo esquerdo do autor, devendo 

ser descontado deste valor eventual montante recebido 

administrativamente. No que tange ao pedido de pagamento do valor 

relativos às despesas hospitalares, dispõe a Lei nº 6.194/74, em seu 

artigo 3º, inc. III, §2º, os casos de reembolso médico, vejamos: “Art. 3º - 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) III 

- até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - 

no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (...) §2º - Assegura-se à vítima o reembolso, 

no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso 

III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que 

devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao 

Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de 

direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).” Ante o exposto, e por tudo 

que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento 

de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos) a parte requerente, referentes à indenização do seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do 

evento danoso (Súmula 580 do STJ), descontados os valores 

eventualmente recebidos administrativamente. CONDENO a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual 

FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 5944 Nr: 1442-35.1999.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLA, NFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 Impulsiono os presentes autos para remeter ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

independentemente de despacho Judicial, até posterior provocação da 

parte exequente, em cumprimento ao art. 3º da Ordem de Serviço nº 

02/2015, de 31/08/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117466 Nr: 8291-95.2014.811.0040

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLENA INSUMOS E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIX SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOMES - 

OAB:265.959/SP, EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA - 

OAB:OAB/SP 262785, IEDA MARIA PANDO ALVES - OAB:125.618/SP

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 376,85, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 48/51, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119052 Nr: 9366-72.2014.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JURACI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE ANDRADE 

FERNANDES - OAB:AOB/MG 55418, SELMA VIEIRA DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MG 49212

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 376,85, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls 71, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121635 Nr: 352-30.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUSTINHO BISPO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO, BANCO ITAUCARD 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE YASSUDA - OAB:8875-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:4729-A, 

LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - OAB:9.802-MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 506,79, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 128, sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as custas 

e o valor de R$ 129,94 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 

após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87489 Nr: 6992-88.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDERCI MUNARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.272,18, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.87/91, sendo que o valor de R$ 636,09 refere-se as 

custas e o valor de R$ 636,09 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31856 Nr: 1044-44.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENIFFER KELLY DA COSTA JOÃO, JOÃO MARCOS DA 

COSTA FRANCISCO, CLEUMA FERNANDES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO FERNANDO ZANOLLA, FLAVIO 

DALBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO SILVA - 

OAB:5472, JOSÉ VIEIRA JUNIOR - OAB:OAB/MT 3.696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, SERGIO 

CAIUBI DE ANDRADE SILVEIRA - OAB:43.324

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho de fl. 524, que designei o dia 20 de ABRIL de 

2018,  às 09 horas,  para rea l ização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37232 Nr: 165-03.2007.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA REGINA DA COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILANIO ALBINO DA SILVA, MARIA CLEBIA 

FEITOSA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:7868-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 506,79, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls 150, sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as custas 

e o valor de R$ 129,94 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 

após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31856 Nr: 1044-44.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENIFFER KELLY DA COSTA JOÃO, JOÃO MARCOS DA 

COSTA FRANCISCO, CLEUMA FERNANDES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO FERNANDO ZANOLLA, FLAVIO 

DALBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO SILVA - 

OAB:5472, JOSÉ VIEIRA JUNIOR - OAB:OAB/MT 3.696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, SERGIO 

CAIUBI DE ANDRADE SILVEIRA - OAB:43.324

 Vistos.

Diante da manifestação de fls. 523, e atento aos ditames preconizados 

pelo NCPC quanto à primazia pela solução consensual dos conflitos, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou sessão de mediação junto ao 

CEJUSC local.

Intimem-se as partes e o Ministério Público para comparecimento.

 Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005297-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE APARECIDA DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO SILVINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1005297-72.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: 

Cível; Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[Dissolução]; Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ZENAIDE APARECIDA DANTAS DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OSVALDO SILVINO DA SILVA Pessoa(s) a 

ser(em) intimada(s) REQUERENTE: ZENAIDE APARECIDA DANTAS DA 

SILVA REQUERIDO: OSVALDO SILVINO DA SILVA Data de Distribuição da 

Ação: 11/10/2017 17:29:50. CITAÇÃO da parte rEQUERIDA, acima 

indicada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante resumo das alegações 

constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante transcritos 

RESUMO DA INICIAL:O casamento da autora e do réu foi realizado em 11 

de abril de 1987, na cidade e comarca de AltaFloresta, MT, sob o regime 

de comunhão parcial de bens, conforme faz prova a cópia da certidão de 
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casamento inclusa. A vida em comum perdurou por 15 (quinze) anos, 

estando o casal separado de fato há aproximadamente 20 (vinte) anos. 

Desde então, a autora nunca mais teve contato com o réu. A autora não 

pretende voltar a conviver com o réu, pois o afeto que deu azo a união há 

muito ruiu. Diante disso, não havendo motivo para a conservação do 

casamento, a presente pretensão merece ser abrigada por este Juízo. III. 

DOS FILHOS Do casamento adveio 02 filhos, L.A. da S., nascido em 16 de 

agosto de 1981; e S.M. da S., nascida em 07 de julho de 1980 Como se 

pode observar, os filhos do divorciandos já alcançaram a maioridade, 

dispensando a regulamentação de guarda, visitas e alimentos. IV. DOS 

ALIMENTOS A autora dispensa a prestação de alimentos para si. V. DOS 

BENS E DÍVIDAS Não há bens ou dívidas a partilhar. Despacho/Decisão: 

VISTOS. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 

99, § 3º, NCPC), visto que assistida pela DPE, advertindo-a de que a 

benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste 

evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas processuais. Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 

Esgotadas as possibilidades de localização pessoal da parte requerida, 

CITE-SE por edital, na forma da lei processual vigente (artigos 256/257, 

NCPC), consignando as advertências legais (artigos 335/336 e 344, 

NCPC). Decorrido o prazo de resposta e não havendo manifestação nos 

autos, CERTIFIQUE-SE a ocorrência. Nessa hipótese, nomeio o Dr. 

Fernando Henrique Ceolin, Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da 

UNIC-Sorriso, como curador especial, na forma do artigo 72, inciso II, do 

NCPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal para 

apresentação de resposta. Após, renove-se vista à parte autora, e, na 

sequência, ao MPE. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, CLEUSA TERESINHA DA SILVA, digitei. 

CLEUSA TERESINHA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: (66 ) 3545-8400

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001383-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO TEIXEIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Número do Processo: 1001383-63.2018.8.11.0040, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. AUTOR: RENATO TEIXEIRA RODRIGUES 

RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte 

autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser 

revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. 

Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do atual CPC 

assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte pode vir a 

sofrer; caução pode ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso em análise, 

diante dos documentos apresentados com a inicial, notadamente a 

consulta do serviço de proteção ao crédito de Id 12323569 demonstrados 

estão a probabilidade do direito e o perigo de dano arguidos pela parte 

autora, razão pela qual o deferimento do pedido liminar é medida que se 

impõe. É inegável que a manutenção de restrição nominal junto aos órgãos 

de proteção ao crédito acarreta potenciais danos ao autor, notadamente 

diante de débito para o qual não reconhece a existência. Caracterizado, 

portanto, o risco de dano exigido pelo art. 300 NCPC. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela, DETERMINANDO que a requerida 

EXCLUA o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da intimação desta decisão, 

até decisão final no presente feito ou até posterior deliberação deste 

Juízo, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitada 

ao valor da causa. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo Código de 

Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO 

COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO 

DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado 

que as partes devem estar acompanhadas por seus respectivos 

advogados ou defensores públicos. O não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001293-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DOMINGOS ALVES BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Número do Processo: 1001293-55.2018.8.11.0040, : 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

RAIMUNDO DOMINGOS ALVES BARROS VISTOS. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 

911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face 

de RAIMUNDO DOMINGOS ALVES BARROS, ambos qualificados nos 

autos, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça inaugural veio 

acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato assinado entre 

as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas. Para a 

concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é 

necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de notificação 

extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pela requerida em 

contrato e após por instrumento de protesto via edital. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual com 

garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora e a 

inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do 

mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do 

Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo automotor de Marca: FORD, Modelo: ECOSPORT 

XLT 2.0, Ano: 2007/2007, Cor: BRANCA, Chassi: 9BFZE16F978860829, 
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Renavam: 925807400, Placa: JYW2081, descrito na inicial, com a 

subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos pela 

devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o bem 

ser depositado em mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, na 

qualidade de fiel depositário, mediante auto circunstanciado que deverá 

especificar o estado em que se encontra o bem. Executada a liminar, 

CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as 

prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes 

da inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que 

eventual remoção do veículo fica condicionada à comprovação concreta 

de não purgação da mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. 

Poderá ainda a devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, 

ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000369-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE EMIDIO MIGUEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Número do Processo: 1000369-44.2018.8.11.0040, : 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: HENRIQUE EMIDIO MIGUEL VISTOS. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no 

Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CFI em face de 

HENRIQUE EMIDIO MIGUEL, ambos qualificados nos autos, tendo por objeto 

o bem descrito na inicial. A peça inaugural veio acompanhada por 

documentos, inclusive cópia do contrato assinado entre as partes, sendo 

que as custas iniciais foram recolhidas. Para a concessão da medida 

liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte 

requerente cumprido este requisito, por meio de notificação extrajudicial 

encaminhada ao endereço fornecido pelo requerido em contrato e após 

por instrumento de protesto via edital. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual com garantia de 

alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora e a 

inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do 

mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do 

Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo automotor de Marca: RENAULT, Modelo: 

SANDERO, Ano: 2013/2014, Cor: BRANCA, Chassi: 93YBSR86KEJ227540, 

Placa: NUB2201, descrito na inicial, com a subsequente e imediata entrega 

dos respectivos documentos pela devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o 

competente mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte 

requerente ou de quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, 

mediante auto circunstanciado que deverá especificar o estado em que se 

encontra o bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a 

integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e 

vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, 

REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de 

ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela 

Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que eventual remoção do 

veículo fica condicionada à comprovação concreta de não purgação da 

mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. Poderá ainda a 

devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que 

tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei 

n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000007-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FONTANA COTTET (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Número do Processo: 1000007-42.2018.8.11.0040, : 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: GUSTAVO 

FONTANA COTTET VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por 

BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de GUSTAVO FONTANA COTTET, 

ambos qualificados nos autos, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A 

peça inaugural veio acompanhada por documentos, inclusive cópia do 

contrato assinado entre as partes, sendo que as custas iniciais foram 

recolhidas. Para a concessão da medida liminar pleiteada, por expressa 

disposição legal, é necessária a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este 

requisito, por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço 

fornecido pelo requerido em contrato e após por instrumento de protesto 

via edital. Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a 

relação contratual com garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, 

bem como a mora e a inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio 

de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Desta forma, entendo preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma 

do artigo 300 do atual Código de Processo Civil. Ante o exposto, com base 

nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei 

n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida de urgência pleiteada, 

determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo automotor de Marca: 

VOLKSWAGEN, Modelo: GOL 1.0 8V(G6) (TOTALFLEX), Ano: 2014/2015, 

Cor: BRANCO CRISTAL, Chassi: 9BWAA45U7FP513739, Renavam: 

01045029669, Placa: QBD-0087, descrito na inicial, com a subsequente e 

imediata entrega dos respectivos documentos pela devedora. Para tanto, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o bem ser depositado em 

mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, na qualidade de fiel 

depositário, mediante auto circunstanciado que deverá especificar o 

estado em que se encontra o bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da 

liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as prestações 

vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da 
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inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe será 

restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que 

eventual remoção do veículo fica condicionada à comprovação concreta 

de não purgação da mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. 

Poderá ainda a devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, 

ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003758-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARLENE DULNIK (AUTOR)

VALDEMAR DULNIK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE GROSS (RÉU)

CLAUDIR VALDAMERI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1003758-08.2016.8.11.0040 

AUTOR: VALDEMAR DULNIK, FRANCISCA MARLENE DULNIK RÉU: 

CARLOS HENRIQUE GROSS, CLAUDIR VALDAMERI VISTOS. É sabido que 

a assistência judiciária gratuita é instituto destinado aos hipossuficientes 

que não possuem condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento, 

caso tenham que recolher as custas processuais. Outrossim, não 

obstante as disposições da Lei 1.060/50 e do NCPC, a presunção instituída 

em lei não é absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os elementos 

existentes nos autos indicam a necessidade da concessão do benefício. 

No caso dos autos, verifico que a parte autora não comprovou sua 

hipossuficiência, sendo certo que os extratos bancários juntados nos Ids 

4528438 e 10823354, por si sós, não indicam que os autores não 

possuem condições de assumir as despesas processuais. Ora, conforme 

se nota dos fatos alegados na inicial, o imóvel objeto da presente demanda 

foi vendido no valor de R$ 3.914.996,00 (três milhões, novecentos e 

quatorze mil e novecentos e noventa e seis reais), sendo certo que restou 

incontroverso nos autos que já foi quitado o sinal no valor de 

R$500.000,00 (quinhentos mil reais), bem como a primeira parcela, no 

valor de R$379.444,00 (trezentos e setenta e nove mil e quatrocentos e 

quarenta e quatro reais), circunstâncias estas que se revelam como 

incompatíveis com a condição de hipossuficiente que a lei exige para a 

concessão das benesses da justiça gratuita, notadamente por 

demonstrarem plena capacidade financeira da parte. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. Juízo desdobrado 

de admissibilidade do recurso que envolve o pedido de concessão do 

benefício da justiça gratuita. Assistência judiciária, todavia, que vai 

indeferida ante a ausência de mínima prova acerca da suposta 

necessidade. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70055163919, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Julgado 

em 15/08/2013) - destaquei. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade. Diante desse cenário, INTIME-SE a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas processuais 

respectivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

art. 321 do CPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001236-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVANI ESSER (AUTOR)

CESAR TORRES VEDANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA VEDANA MOREIRA OAB - MT21660/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1001236-37.2018.8.11.0040 

AUTOR: CESAR TORRES VEDANA, OSVANI ESSER RÉU: TELEFONICA 

BRASIL S.A. VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim 

dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; 

caução pode ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente 

não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de 

natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso em análise, verifico que 

a parte autora alega que "teve sua linha telefônica clonada por 

estelionatários que acessaram o seu celular, fingindo ser o mesmo, 

utilizando o software "WhatsApp" para aplicar golpe, solicitando aos 

amigos e familiares transferência para diversas contras bancárias, 

alegando que seu limite para tais transações haviam excedido o valor 

diário disponível" (sic), causando prejuízo no montante de R$ 8.800,00 

(oito mil e oitocentos reais). Em caráter liminar, pleiteia que a parte 

contrária apresente a gravação do atendimento via "call center" realizado 

pelo co-autor Cesar com a empresa de telefonia - Protocolo 

20174508999912 - visando esclarecimentos quanto à solicitação de chip, 

ativação e/ou reativação da linha telefônica. De fato, observa-se que a 

parte autora possui relação contratual vigente com a parte requerida, 

tendo alegado que representantes desta teria alertado o autor Cesar de 

possível fraude em sua linha telefônica "através de uma loja terceirizada 

da VIVO no Estado do Paraná" (sic). Assim, forte no art. 300 NCPC, 

DEFIRO em parte a pretensão liminar contida na inicial para determinar tão 

somente que a requerida, no prazo de cinco (5) dias, contados da 

intimação desta decisão, apresente nos autos a gravação oriunda do 

Protocolo de Atendimento n.º 20174508999912. Em prosseguimento, 

CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, nos termos do § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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Processo Número: 1000538-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON ZARDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000538-02.2016.8.11.0040 

AUTOR: GELSON ZARDO RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. Trata-se 

de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por GELSON ZARDO em 

face de BRADESCO SEGUROS S/A, ambos qualificados nos autos, 

pretendendo o recebimento da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), referentes à indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 

07/05/2015. A inicial veio acompanhada dos documentos de Id. 1456070 e 

seguintes. Recebida a exordial, determinou-se a remessa do feito ao 

CEJUSC para inclusão em Pauta Temática Periódica de Sessão de 

Mediação/Conciliação, bem como determinou a citação do demandado. 

Contestação em Id 1567789. No CEJUSC foi realizado exame de avaliação 

médica no autor, restando inexitosa a tentativa de conciliação das partes, 

Id 3318813. Impugnação à contestação em Id 5049007. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, verifico que o caso em apreço 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 

355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, não 

havendo que se falar em realização de nova perícia ou produção de prova 

testemunhal. Antes da análise do mérito, e restando evidentemente 

demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em 

comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a alegação de 

carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente 

possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado 

almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não 

constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT 

pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, precedentes dos 

Tribunais. A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 

6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO 

CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Quanto à alegação 

alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste 

razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Posto isto, passo a análise do mérito. Urge destacar que a 

matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as 

alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos 

órgãos competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o nexo causal 

entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo demandante, os 

quais demonstram que a parte autora se envolveu em um acidente de 

trânsito ocorrido no dia 07/10/2015 (Id 1456076). Destaco que, inobstante 

o Boletim de Ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao acidente 

(21/01/2016), o prontuário médico juntando ao feito demonstra que o autor, 

em decorrência do acidente ocorrido, foi levado ao Hospital Regional de 

Sorriso na data de 08/10/2015 em razão do acidente ocorrido naquele dia. 

No que tange aos demais requisitos – invalidez permanente e nexo causal 

-, é certo que também restaram comprovados pela avaliação médica 

realizada perante o CEJUSC (Id 3318813), da qual se extrai que a parte 

autora sofreu danos na seu ombro esquerdo, sendo o dano anatômico 

e/ou funcional definitivo parcial em grau de 75%. Logo, conclui-se que o 

requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, 

segundo o qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente”. Já no que se refere ao 

valor a ser indenizado, registre-se que, com o advento da Medida 

Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 

2007, houve alteração na tarifação das indenizações do seguro 

obrigatório, sendo fixadas em valores determinados e não mais em 

salários mínimos. Dessa feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 

11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto que o sinistro ocorreu 

após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - 

SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - 

CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 

11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após a 

edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos termos 

das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de 

Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: Mendes 

Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) Outrossim, 

também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas na Medida 

Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, 

a qual determina o pagamento da indenização proporcional ao grau de 

incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente utilizável, vez 

que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO 

QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA 

REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E 

PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA 

APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, 

Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 

08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74 

dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de que trata 

o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa 

a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de R$13.500,00 x 25% x 75%, qual seja, R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referente ao dano 

na clavícula da autora, devendo ser descontado deste valor eventual 

montante recebido administrativamente. Ante o exposto, e por tudo que 
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nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento 

de R$ R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos) a parte requerente, referentes à indenização do seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do 

evento danoso (Súmula 580 do STJ), descontados os valores 

eventualmente recebidos administrativamente. CONDENO a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual 

FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005271-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA BRUNHOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O (ADVOGADO)

 

Agendo perícia

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000349-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000343-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30285 Nr: 4653-69.2005.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI DE BARROS FROEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B, ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, PATRÍCIA MARTENS - OAB:10.107-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ORLANDO 

MARTENS, para devolução dos autos nº 4653-69.2005.811.0040, 

Protocolo 30285, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43761 Nr: 732-97.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE BELTRAME TOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR SOARES DA SILVA, PREMIER 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, MARIA FERNANDA AMETLLA DE BARROS 

OLIVEIRA - OAB:MS/13.269, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA/DENUNCIADA 

A LIDE, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no valor de R$ 3.300,00, a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de fls. 232, sendo que o valor de R$ 1.650,00 

refere-se as custas e o valor de R$ 1.650,00 refere-se a taxa judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85322 Nr: 4649-22.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA CARMO DO TIGRE BECHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ANDRÉ BUGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 578,07, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 49 sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as custas e 

o valor de R$ 201,22 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 

após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001437-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. H. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

U. O. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO)

 

Processo: nº 1001437-63.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 12448927, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 27 de março 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001427-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA OAB - MT0013126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001427-82.2018.8.11.0040 REQUERENTE: JORGE ROCHA REQUERIDO: 

BANCO PAN S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 

9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos 

inscritos em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011823-77.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL DE 1 E 2 GRAU VINICIUS DE MORAES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANETE TOSIN (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8011823-77.2010.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as novas consultas, 

RENAJUD e SIEL, para ditar os rumos do feito, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Sorriso/MT, 02 de abril de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010836-70.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INVIOLAVEL SORRISO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BATISTA DE AGUIAR OAB - MT3537/O (ADVOGADO)

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO)

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR OAB - MT0003499A (ADVOGADO)

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI OAB - MT3047/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCARA SALETE TAPARELLO - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 8010836-70.2012.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de extinção 

do feito. Sorriso/MT, 02 de abril de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004768-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ILHABELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE MOLETA CONTE OAB - 659.828.270-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE DA CRUZ ALVES (EXECUTADO)

 

Processo: 1004768-53.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de extinção 

do feito. Sorriso/MT, 02 de abril de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010795-98.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 8010795-98.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de ID. 12017835. Sorriso/MT, 02 de abril de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010409-68.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVES FERREIRA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ NAIDER OLIVEIRA MARTINS (EXECUTADO)

 

Processo: 8010409-68.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar a atualização do débito referente aos autos supra. 

Sorriso/MT, 02 de abril de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 06 de JUNHO de 2018, às 10:50 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 06 de JUNHO de 2018, às 11:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ELISEU WILLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 06 de JUNHO de 2018, às 11:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ELISEU WILLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 06 de JUNHO de 2018, às 11:30 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004846-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI YUKI COVRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 06 de JUNHO de 2018, às 11:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000079-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMARIO LUSTROSO ROSAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 06 de JUNHO de 2018, às 13:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000080-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMARIO LUSTROSO ROSAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 06 de JUNHO de 2018, às 13:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDRE GARCIA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZADA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - RJ84676 

(ADVOGADO)

JULIANO NICOLAU DE CASTRO OAB - SP292121 (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 06 de JUNHO de 2018, às 13:50 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDRE GARCIA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZADA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - RJ84676 

(ADVOGADO)

JULIANO NICOLAU DE CASTRO OAB - SP292121 (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 06 de JUNHO de 2018, às 13:50 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010566-75.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER ANDREGHETTO OAB - MT0009431A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONNE KLEBER DA ROSA (EXECUTADO)

 

Intimação do parte reclamante, para no prazo de 5 dias, manifestar-se 
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acerca da certidão negativa de intimação (ID. 11941916).

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004541-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TONINHO CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 06 de JUNHO de 2018, às 14:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001424-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001424-30.2018.8.11.0040 REQUERENTE: LUCIANA MARIA ANTONIO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 

9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) Certidões 

expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto 

à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001431-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA RODRIGUES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001431-22.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ELOIZA RODRIGUES DE 

FRANCA REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, 

da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001476-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO MACIEL SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001476-26.2018.8.11.0040 REQUERENTE: LUIZ FERNANDO MACIEL 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei 

n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001484-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MATHIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001484-03.2018.8.11.0040 AUTOR: ANDERSON MATHIAS RÉU: CLARO 

S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se 

a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a 

inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu 

nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004717-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE KISCHNER DALZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 06 de JUNHO de 2018, às 14:30 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANE LIMA BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de citar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 11479897, intimando-a de que foi designado o 

dia 06 DE JUNHO DE 2018 ÀS 14:50 para realização da audiência de 

conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 06 de JUNHO de 2018, às 15:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004583-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAVI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT0013764A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOBLE AGRI TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

NOBLE BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO BENETTI TIMM OAB - RS37400 (ADVOGADO)

RAFAEL BICCA MACHADO OAB - SP0354406A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1004583-15.2017.8.11.0040 REQUERENTE: NAVI TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - ME REQUERIDO: NOBLE AGRI TRANSPORTES 

LTDA, NOBLE BRASIL S.A. I - Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12 de junho de 2018, às 14h40min. II - Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação. Havendo 

necessidade de intimação, a parte interessada deverá observar o 

disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004583-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAVI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT0013764A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOBLE AGRI TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

NOBLE BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO BENETTI TIMM OAB - RS37400 (ADVOGADO)

RAFAEL BICCA MACHADO OAB - SP0354406A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1004583-15.2017.8.11.0040 REQUERENTE: NAVI TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - ME REQUERIDO: NOBLE AGRI TRANSPORTES 

LTDA, NOBLE BRASIL S.A. I - Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12 de junho de 2018, às 14h40min. II - Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação. Havendo 

necessidade de intimação, a parte interessada deverá observar o 

disposto no art. 455 do NCPC.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANE LIMA BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 06 de JUNHO de 2018, às 14:50 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010078-23.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO HENRIQUE PANKE KACHUK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8010078-23.2014.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. EXEQUENTE: RODRIGO 

HENRIQUE PANKE KACHUK EXECUTADO: OI S.A Trata-se de 

processamento de reclamação movida em face da empresa OI S.A., 

atualmente em fase de cumprimento de sentença. É fato notório que a 

reclamada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em recuperação judicial, postulada em 20 de junho de 2016 e deferida em 

29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0203711- 

65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito está sujeito à 

recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 11.101/05 e segundo 

o entendimento vigente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Recurso 

Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 3ª Turma do STJ, Rel. Nancy 

Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou amplamente divulgada pelos 

meios de comunicação a recente homologação do plano de recuperação 

judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, nos termos de 

decisão publicada em 05.02.18. Tal fato que pode ser confirmado no sítio 

eletrônico http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo 

Administrador Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez 

homologado implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 

11.101/05, art. 59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há 

orientação no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a 

recuperação judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois 

não haveria hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 
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credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000400-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN MORGENSTERN WAGNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1000400-35.2016.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[ASSINATURA BÁSICA MENSAL, ABATIMENTO PROPORCIONAL DO 

PREÇO]. EXEQUENTE: IVAN MORGENSTERN WAGNER EXECUTADO: OI 

S/A Trata-se de processamento de reclamação movida em face da 

empresa OI S.A., atualmente em fase de cumprimento de sentença. É fato 

notório que a reclamada, juntamente com o grupo empresarial que integra, 

se encontra em recuperação judicial, postulada em 20 de junho de 2016 e 

deferida em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0203711- 

65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito está sujeito à 

recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 11.101/05 e segundo 

o entendimento vigente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Recurso 

Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 3ª Turma do STJ, Rel. Nancy 

Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou amplamente divulgada pelos 

meios de comunicação a recente homologação do plano de recuperação 

judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, nos termos de 

decisão publicada em 05.02.18. Tal fato que pode ser confirmado no sítio 

eletrônico http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo 

Administrador Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez 

homologado implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 

11.101/05, art. 59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há 

orientação no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a 

recuperação judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois 

não haveria hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006350-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEIDIVAN LIMA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: GEIDIVAN LIMA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - Embora intimada a 

reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar vício sanável 

constatado (consulta de “balcão” do SPC/SERASA), diante do que se 

impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL e JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, I, do NCPC. III - Cancelo a audiência aprazada neste 

feito. IV - Sem custas. V - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte 

reclamante. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006811-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT0010875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: ANTONIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, I - 

Embora intimada a reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar 

vício sanável constatado (consulta de “balcão” do SPC/SERASA), diante 

do que se impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC. III - Cancelo a audiência 

aprazada neste feito. IV - Sem custas. V - Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006806-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDINEIA DOS SANTOS BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT0010875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: CLEDINEIA DOS 

SANTOS BASTOS REQUERIDO: VIVO S.A. I - Embora intimada a 

reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar vício sanável 

constatado (consulta de “balcão” do SPC/SERASA), diante do que se 

impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL e JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, I, do NCPC. III - Cancelo a audiência aprazada neste 

feito. IV - Sem custas. V - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte 

reclamante. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004836-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARTILIA DOS SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1004836-03.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER]. REQUERENTE: MARTILIA DOS SANTOS 

MARTINS REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA SÍNTESE DA DEMANDA. 

Alega a reclamante MARTILIA DOS SANTOS MARTINS, que em 2014 

firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a reclamada 

UNIC SORRISO LTDA. Sustenta ser beneficiária de financiamento 

estudantil – FIES no percentual de 100%. Todavia, fora impedida de 

realizar sua rematrícula ante a existência de um débito, o qual afirma ser 

indevido, por estarem em dia os repasses do agente financeiro do FIES à 

instituição de ensino. Postulou: a) em sede liminar, a efetivação de sua 

rematrícula, com desbloqueio do acesso ao portal acadêmico, convolando 

em definitiva ao final; b) reparação dos danos morais. A medida urgente 

foi deferida (id. 9967568). Em contestação a reclamada alegou: a) ser 

legítima a dívida originada de acordos não quitados pela reclamante; b) 

culpa exclusiva da vítima; c) inexistência de danos morais e materiais; d) 

redução do valor dos danos morais em caso de condenação; e) 

impossibilidade de inversão do ônus da prova; f) pedido contraposto para 

condenar a reclamante em pagar as parcelas inadimplidas no valor de 

R$413,55 (quatrocentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos). DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção de prova oral, 

razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, 

do NCPC. Não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito. 

DO MÉRITO. No caso em análise, não se pode perder de vista o disposto 

no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (...) Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, cabendo à reclamada comprovar a regular 

prestação dos serviços. Nesse norte, a reclamante juntou comprovante de 

contratação do financiamento estudantil – FIES no percentual de 100% (id. 

11371107) e o extrato financeiro demonstrando não haver valores em 

aberto (id. 9920462). Por outro lado, embora a reclamada sustente existir 

valores a serem pagos pela reclamante decorrente de pagamento de 

acerto, não juntou aos autos qualquer documento assinado pela 

reclamante que corrobore o alegado, ônus que lhe incumbia (NCPC, art. 

373, II). Assim, não merece prosperar o pedido contraposto. No que tange 

ao dano moral pleiteado, entendo que não está caracterizado no caso em 

questão, porquanto é consabido que o dano moral indenizável deve prover 

de conduta ilícita apta a atingir os direitos da personalidade daquele que o 

sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de 

abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do 

cotidiano não são ocorrências suficientes para a caracterização do dever 

de indenizar. Nesse sentido, calha destacar a lição de Sérgio Cavalieri 

Filho (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): Só 

deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos 

por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Na hipótese dos autos, 

os entraves enfrentados pela reclamante, não configura causa suficiente 

a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos 

morais indenizáveis, não passando a situação concreta noticiada de mero 

aborrecimento do cotidiano. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto para o efeito de convolar em definitiva a medida liminar 

deferida neste feito. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo 

de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002655-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE ROGOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002655-29.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 11.130,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ROSE ROGOSKI Parte Ré: REQUERIDO: BANCO HONDA 

S/A., MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA SÍNTESE DA 

DEMANDA. Alega a reclamante ROSE ROGOSKI, em suma, que fora vítima 

de publicidade enganosa, porquanto a reclamante visualizou em rede 

social na página da reclamada MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO 

LTDA, anúncio prometendo a concessão de desconto com pronta entrega 

da moto Honda Biz 110, ao passo em que concluiu a negociação por 

telefone e compareceu na loja física para efetuar o pagamento da entrada 

no valor de R$565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais). Diante da 

impossibilidade da entrega imediata do produto, sustenta que aguardou o 

prazo de 15 (quinze) dias, que fora prorrogado por igual período, sem 

efetiva entrega ao final. Relata ainda, que ao efetuar o pagamento 

negociado por telefone, fora surpreendida com a notícia de que seu 

contrato de financiamento havia sido cancelado pela reclamada BANCO 

HONDA S.A em virtude da indisponibilidade de moto na concessionária, e 
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ao tentar firmar novo financiamento junto à mesma instituição financeira, 

fora negado novamente sob justificativa de falta de confirmações. 

Postulou: a) declaração de existência de publicidade enganosa com 

reparação dos danos morais; b) reconhecimento do direito de 

arrependimento da reclamante a fim de declarar a inexigibilidade do débito 

não adimplido; c) a restituição em dobro do valor pago de entrada; d) ou a 

restituição do valor pago de entrada na forma simples. Em sua 

contestação o reclamado BANCO HONDA S.A a reclamada alegou: a) 

preliminarmente, sua ilegitimidade passiva; b) ausência dos danos 

alegados; c) inexistência de danos morais; d) inexistência de dano 

material; e) impossibilidade de restituição em dobro. Por sua vez a 

reclamada MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA alegou: a) 

preliminarmente, sua ilegitimidade passiva; b) efetivação da restituição 

administrativa do valor pago de entrada; c) inexistência de dano moral. 

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram inquiridos os 

informantes Mozaniel de Souza dos Santos e Ana Carla Simon (id. 

10912579). DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS 

DEMANDADAS. Em prelúdio, tenho que a questão preliminar invocada não 

merece prosperar, pois a alegada ilegitimidade passiva está sustentada na 

tese de que se houve falha na prestação de serviços, tal falha seria de 

responsabilidade da demandada contrária. Todavia, equivocada a tese 

das reclamadas, pois sabido e consabido que os fornecedores de 

produtos de consumo respondem solidariamente perante o consumidor 

pelos vícios de qualidade e quantidade, conforme a letra do art. 18, caput, 

do CDC. Dessa forma, não está o consumidor obrigado a demandar contra 

outros integrantes da cadeia de fornecedores, podendo optar por acionar 

diretamente a reclamada, que é a responsável direta pelo consórcio 

ofertado pela concessionária. DO MÉRITO. No que tange ao mérito, a 

reclamante bem demonstrou, pela documentação que acompanha a inicial, 

que realmente adquiriu um financiamento da reclamada BANCO HONDA 

S.A, e esta admitiu em contestação que a contratação não fora efetivada, 

apesar do pagamento efetuado à reclamada MONACO MOTOCENTER 

MATO GROSSO LTDA. A partir daí, não há dúvidas a respeito da 

reponsabilidade da reclamada BANCO HONDA S.A, pois se utiliza de sua 

rede de concessionárias para vender seus financiamentos e permite a 

aposição de seu nome no formulário de adesão. Se integra com tamanha 

profundidade a cadeia de fornecedores, não pode se furtar a reparar 

eventuais danos a consumidores que, nas instalações da concessionária 

de motocicletas identificada com o nome “HONDA”, contratou 

financiamento mantido pela “HONDA”. Nesse sentido, a orientação 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. CONSUMIDOR 

CONTEMPLADO. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA A ENTREGAR O BEM. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADOR E A CONCESSIONÁRIA. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO. Apesar de o contrato ter sido celebrado com a Administradora 

do Consórcio Nacional Honda Ltda., a entrega da motocicleta ficou a cargo 

da agravante, concessionária da marca Honda. Assim, evidencia-se a 

legitimidade passiva da recorrente, autorizando, por conseguinte, o 

desprovimento do vertente agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento 

nº 200.2010.047.871-4/001, 1ª Câmara Cível do TJPB, Rel. José Di Lorenzo 

Serpa. unânime, DJe 13.07.2011). ‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - PRELIMINARMENTE - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL - PRECLUSÃO - ART. 407 DO CPC - MÉRITO - CONSÓRCIO 

- NÃO ENTREGA DO BEM - ADMINISTRADORA EM LIQUIDAÇÃO - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA - SENTENÇA 

CONFIRMADA - RECURSO IMPROVIDO. Não há falar em cerceamento de 

defesa quando a própria parte dá causa à não produção da prova 

testemunhal, por deixar de apresentar o rol no prazo preclusivo 

estabelecido pelo juiz da causa, nos termos do art. 407 do CPC. Resta 

evidente a legitimidade/responsabilidade da apelante para figurar no polo 

passivo da presente demanda, pois cedeu à empresa administradora do 

consórcio suas instalações físicas, endereço, logomarca e publicidade 

para atrair clientes, fazendo transparecer ao público a sua 

responsabilidade pelo empreendimento consorcial. (Apelação Cível - 

Ordinário nº 2011.030202-5/0000-00, 1ª Turma Cível do TJMS, Rel. 

Joenildo de Sousa Chaves. unânime, DJ 04.11.2011).” Nessa toada, há 

que se considerar o teor do art. 14, §3º, do CDC, que estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor pela má prestação dos serviços, 

somente elidida quando provar (a) que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Como 

exposto, a reclamada não comprovou ausência de defeitos na prestação 

de serviços ou a culpa exclusiva do consumidor, sendo solidária ao 

possível causador do dano (MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO 

LTDA) no dever de indenizar. Os danos morais na hipótese são 

decorrentes da má-prestação dos serviços, pois a reclamante efetuou o 

pagamento da entrada do financiamento e não fora admitido, por razões 

absolutamente desconhecidas. Planejou-se para adquirir um bem de 

significativo valor para sua condição econômica, e experimentou a 

frustração de ser iludido, com a apropriação indevida do pagamento 

realizado. Mesmo ciente do ocorrido, a reclamada nada fez, no sentido de 

reparar o dano, ou mesmo de exigir providências por parte de seu 

concessionário, ressarcindo o valor pago de entrada somente após o 

ingresso da presente demanda. Estão não pode ser seu parceiro 

comercial apenas no momento dos lucros, obviamente deve sê-lo também 

quando causar danos a consumidores. Isso posto, considerando as 

circunstâncias do fato, a condição econômica das partes, o grau da 

ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano 

moral, reputo razoável a tal título o valor de R$2.000,00 (dois mil reais). 

Devida, ainda, a restituição do valor pago a título de quitação da entrada 

do financiamento contratado. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

procedente o pedido, para o efeito de: a) condenar solidariamente as 

reclamadas a reparar os danos morais causados à reclamante, mediante o 

pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ), assim considerada a data do pagamento do valor de entrada; b) 

condenar a reclamada MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA a 

restituir o valor pago pela reclamante a título de pagamento da parcela de 

entrada do financiamento, no valor de R$565,00 (quinhentos e sessenta e 

cinco reais), a ser atualizado pelo INPC a partir da data de pagamento e 

acrescido de juros legais a partir da citação. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Isento de honorários advocatícios e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002306-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIA APARECIDA PUPIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO BORGES ARANTES OAB - GO27540 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002306-26.2017.8.11.0040; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LUCICLEIA APARECIDA PUPIN Parte Ré: 

REQUERIDO: CARAMURU ALIMENTOS S/A. SÍNTESE DA DEMANDA. Alega 

o reclamante --LUCICLÉIA APARECIDA PUPIN que foi contratada para 

transporte de soja no dia 16.03.2017 com destino a Sorriso/MT na 

empresa reclamada CARAMURU ALIMENTOS S/A, chegando ao local no 

mesmo dia às 21h54min, descarregando, contudo, somente no dia 20/03 

às 16h10min, alegando a reclamada problemas operacionais e espaço 

físico, aguardando 85 horas até o efetivo descarregamento. Sustenta 

ainda, que por duas oportunidades a reclamada estragou o caminhão da 

reclamante dentre de suas dependências permanecendo parado e 

impedido de auferir lucro até o efetivo conserto pelo período de quatro 

dias e a segunda vez por mais dois dias. Postulou: a) condenação da 

reclamada ao pagamento de R$3.747,73 (três mil setecentos e quarenta e 

sete reais e setenta e três centavos) de estadia; b) reparação dos danos 

morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); c) condenação em lucros 

cessantes no valor de R$5.813,16 (cinco mil oitocentos e treze reais e 

dezesseis centavos). Em contestação, a reclamada alegou: a) preliminar 
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de ilegitimidade ativa e passiva; b) ausência de dano moral; c) redução do 

valor do dano moral em caso de condenação; d) ausência de lucros 

cessantes. Impugnação à contestação (id. 9601019). Em audiência de 

instrução e julgamento foram inquiridos os informantes Valdecir Gehm, 

Bruno Pereira e Geneson Alberto Biajo Gomes (id. 10785842). DA 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. Não merece prosperar, porquanto 

a reclamante é legítima proprietária do veículo conforme comprovado no id. 

6852167, e maior interessada na reparação dos danos suportados por 

eventual demora no descarregamento e danos materiais causados ao 

veículo. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A alegação merece 

pronto rechaço, pois a responsabilidade da reclamada está muito bem 

delineada pelos arts. 8º e 9º da Lei n. 11.442/07: Art. 8º O transportador é 

responsável pelas ações ou omissões de seus empregados, agentes, 

prepostos ou terceiros contratados ou subcontratados para a execução 

dos serviços de transporte, como se essas ações ou omissões fossem 

próprias. Parágrafo único. O transportador tem direito a ação regressiva 

contra os terceiros contratados ou subcontratados, para se ressarcir do 

valor da indenização que houver pago. Art. 9º A responsabilidade do 

transportador cobre o período compreendido entre o momento do 

recebimento da carga e o de sua entrega ao destinatário. Parágrafo único. 

A responsabilidade do transportador cessa quando do recebimento da 

carga pelo destinatário, sem protestos ou ressalvas. DO MÉRITO. A 

reclamante alega que fora contratado pela reclamada no dia 16.03.2017 

para transporte de carga de soja em grãos (31.950 kg), com entrega na 

empresa CARAMURU ALIMENTOS S.A. Noticia a reclamante que chegou 

ao local de destino no dia 16.03.2017, às 21h54min, mas somente foi 

autorizado a descarregar no dia 20.03.2017, às 16h10min. Permaneceu 

assim 85h sem poder desempenhar sua atividade, por conta de indevida 

restrição ao embarque. Aduz a reclamante que o art. 11, §5º, da Lei n. 

11.442/07, lhe assegura indenização, após tolerância de 5h, no valor de 

R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. O 

que resultaria na indenização do montante de R$3.747,73 (três mil 

setecentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos), já 

descontadas as horas de tolerância. Nesse tocante, sua pretensão restou 

comprovada pelos tickets de entrada e saída juntados no id. 

6852117-Pág.1-2, bem como pela nota fiscal do frete que corrobora os 

31.950 kg de soja transportados pela reclamante (id. 6852161), totalizando 

o valor de R$3.747,73 (três mil setecentos e quarenta e sete reais e 

setenta e três centavos), devidos pela reclamada à reclamante. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. 

TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

ESTADIA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. 

PROBLEMAS RELACIONADOS À TRANSPORTADORA. 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA. POSSIBILIDADE DE 

COBRANÇA. VALOR CALCULADO DE ACORDO COM A NORMA LEGAL. 

ARTIGO 11, § 5º DA LEI Nº 11.442/07. DANO MATERIAL COMPROVADO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. (Processo nº 0000208-11.2015.8.16.0107/0, 

3ª Turma Recursal em Regime de Exceção dos Juizados Especiais/PR, Rel. 

Vivian Cristiane Eisenberg de Almeida Sobreiro. unânime, Publ. 

22.09.2015). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR PERDAS 

E DANOS. TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO 

DE MERCADORIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA 

RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A 

VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

INOCORRÊNCIA. ATRASO QUE IMPEDIU A REALIZAÇÃO DE OUTROS 

FRETES POR APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) DIAS, OU SEJA, 288 

(DUZENTOS E OITENTA E OITO) HORAS. RESPONSABILIDADE DA 

DEMANDADA. RESSARCIMENTO DE ESTADIA DEVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. (Processo nº 0000457-15.2014.8.16.0036/0, 

1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais/PR, Rel. Leo Henrique Furtado 

Araújo. unânime, Publ. 15.05.2015). Em relação aos danos morais, a 

situação fática apresentada não representa violação aos direitos da 

personalidade da reclamante, impondo-se o afastamento da pretensão de 

reparação moral. Por fim, com relação aos lucros cessantes, é sabido que 

a referem-se respectivamente ao que se deixou de ganhar em virtude de 

ato ilícito praticado pelo causador do dano, contudo, torna-se necessária a 

efetiva comprovação do prejuízo sofrido, o que não ocorreu no caso, de 

modo que indefiro a pretensão. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido, para o efeito de condenar o reclamado 

a pagar à reclamante, a título de danos materiais, o valor de R$3.747,73 

(três mil setecentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos), a 

ser atualizado pelo INPC a contar da data de ajuizamento da reclamação e 

acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso, esse 

entendido como sendo a data de chegada para descarregamento da carga 

(Súmula 54 do STJ). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo 

de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004032-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN RODRIGUES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004032-35.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DORIVAN RODRIGUES DE 

ABREU REQUERIDO: OI S/A I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

10328238), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005725-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR WASHINGTON OLIVEIRA TELLES (REQUERENTE)

CONSUELO DA GRACA OLIBONI TELLES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

EDMAR WASHINGTON OLIVEIRA TELLES, CONSUELO DA GRACA 

OLIBONI TELLES Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS I - 

Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 12379033) e, com supedâneo 

no art. 487, III, “b”, do NCPC, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial. II - 

Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes de 

que, havendo inadimplemento, poderão requerer o cumprimento neste 

processo. Recomenda-se, na hipótese, observância ao disposto no art. 

524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005727-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALFRET KLEGIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

ALFRET KLEGIN Parte Ré: REQUERIDO: PIA TRANSPORTES LTDA - ME 

Trata-se de reclamação proposta por ALFRET KLEGIN em face de PIA 
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TRANSPORTES LTDA-ME, relata o reclamante que é credor do reclamado 

na quantia de R$ 932,75 (novecentos e trinta e dois reais e setenta e 

cinco centavos), representados no cheque constante nos Id. 10613254. 

Citada a parte reclamada (Id. 12022814), não apresentou contestação, 

bem como não compareceu à audiência de conciliação. No mais, relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. A lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, do CPC, já que 

não há necessidade de produção de prova em audiência. O reclamado foi 

citado no dia 28.02.2018, de forma eficaz conforme preceitua o Enunciado 

5 do FONAJE, contudo, sequer demonstrou interesse em participar 

ativamente dos atos processuais, deixando de comparecer à audiência de 

conciliação (Id. 12344054) e apresentar contestação, diante do que 

declaro a revelia, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. É da literalidade de 

tal comando normativo que a revelia acarreta a presunção de veracidade 

dos fatos alegados pela reclamante, salvo se o contrário resultar da prova 

dos autos. Ou seja, “essa presunção não é absoluta, podendo ser 

afastada se da análise das provas carreadas aos autos o Magistrado 

obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” (Apelação Cível do 

Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson Barbosa de 

Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). A presunção, não obstante, 

deve prosperar neste feito, isso porque a dívida alegada está comprovada 

pelo cheque juntado no Id. 10613254, que mesmo sem força executória, 

serve como prova. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para 

o efeito de condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 932,75 (novecentos e trinta e dois reais e setenta e cinco 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de ajuizamento da 

reclamação, e acrescidos de juros legais, a partir da data da citação 

(NCPC, art. 240). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000060-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SGANDERLA MOVEIS PLANEJADOS LTDA. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO DE CASTRO MOYA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1000060-91.2016.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / 

EXECUÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA]. EXEQUENTE: SGANDERLA 

MOVEIS PLANEJADOS LTDA. - ME EXECUTADO: JOAO ANTONIO DE 

CASTRO MOYA Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto 

no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de execução de 

título extrajudicial em que sustenta a parte autora que celebrou contrato de 

compra e venda de móveis planejados, sendo que restou em aberto o 

valor de R$21.353,00. Diz que tentou de diversas formas receber os 

valores, sem sucesso. Requereu a citação do executado, para pagamento 

do débito no prazo de 3 dias e, caso não efetivado o pagamento, a 

penhora online do valor. Foi realizada a penhora dos seguintes bens: 

Móveis Closet Criare; Mesa de janta Sierra; 8 cadeiras Sierra; TV 

Samsumg 32 pol; Móvel do banheiro Criare. Em pesquisa no sistema 

vislumbro que tramitou neste juizado uma ação anulatória de negócio 

jurídico (1001653-58.2016.8.11.0040) a qual foi julgada procedente, para 

efeito de, entre outros: “c) anular o débito referente aos dois cheques que 

foram sustados, no importe de R$21.353,00 (vinte e um mil e trezentos e 

cinquenta e três reais);” Tal ação foi julgada já transitou em julgado, 

encontrando-se atualmente em fase de cumprimento de sentença, e, como 

visto, nela foi declarada a anulação do débito objeto da presente 

execução. Assim, tenho que perecido o interesse processual nesta 

demanda, por ausência de título executivo. Face ao exposto, opino pela 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

VI, do Código de Processo Civil, levantando-se a penhora dos bens 

constritos . Submeto à apreciação do Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 

27 de março de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004852-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PRICILA ALCANTARA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLA ALVES VIDAL OAB - MT20775/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1004852-54.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[TRANSPORTE AÉREO, CANCELAMENTO DE VÔO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: PRICILA ALCANTARA 

DOS SANTOS SOUZA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38, da Lei n.º 9.099/95. Alega a 

reclamante, PRICILA ALCÂNTARA DOS SANTOS SOUZA, que adquiriu 

passagem aérea no trecho Sorriso/MT – Cuiabá/MT para a data de 29 de 

agosto de 2017. Informa que deslocava-se para uma reunião destinada 

exclusivamente às esposas de Pastores da Igreja Internacional da Graça 

de Deus, que se realizaria às 9 horas do referido dia. Afirma que ao 

chegar no aeroporto foi informada que o voo havia sido cancelado, não 

tendo recebido qualquer justificativa para isso. Diz que foi até o balcão e 

lhe informaram que o próximo voo sairia as 12:15 e que deveria aguardar 

no local, entretanto o novo voo também foi cancelado. Refere que como já 

havia perdido a reunião, não havia razão para realizar a viagem até Cuiabá 

de ônibus, de modo que decidiu não ir. Afirma que teve que aguardar 6 

horas no aeroporto até descobrir que o voo que havia sido realocada 

também foi cancelado. Requer seja a requerida condenada ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$18.740,00 (dezoito mil 

setecentos e quarenta reais). A companhia aérea contesta alegando 

inexistirem atos ilícitos e pugna pela improcedência da demanda. Diz que 

houve o cancelamento em virtude de ter sido constatado que o oxigênio da 

tripulação estava com baixa pressão. Afirma que houve o reembolso total 

do valor da passagem. Cita excludente de responsabilidade por motivo de 

força maior. Pugna pela improcedência da demanda. O art. 14 do CDC 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) A reclamada admitiu na 

contestação que realmente efetuou o cancelamento do voo no dia 29 de 

agosto de 2017, por motivo de manutenção não programada na aeronave, 

entretanto, ofertou à autora transporte via terrestre, o qual não foi aceito, 

tendo sido então efetuada a devolução do valor da passagem. Assim, em 

que pese a necessidade de manutenção da aeronave não poder ser 

considerada fator imprevisível, tenho que a companhia tentou minorar os 

danos, ofertando outras possibilidades aos passageiros do voo 

cancelado. Desse modo, no que se refere aos danos morais, entendo 

inocorrentes os mesmos no caso em apreço, pois em que pese o 
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cancelamento do voo, a empresa ofereceu assistência ao passageiro: Art. 

21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente 

contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; Houve, 

sim, descumprimento contratual por parte da reclamada, o que, via de 

regra, não acarreta ofensa aos direitos da personalidade, levando-se em 

conta que a companhia tentou minorar os danos, ofertando ao passageiro 

assistência adequada. Para o reconhecimento de danos morais, o 

reclamante deveria ter comprovado fato excepcional decorrente do 

descumprimento, o que não ocorreu. Pequenas contrariedades da vida 

aeroportuária, dissabores e aborrecimentos não podem ser tidos como 

causa de indenização econômica, sob pena de se levar à banalização do 

instituto com a constante reparação de pequenos desentendimentos 

cotidianos. Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – 

TRANSPORTE AÉREO – ATRASO VOO –MERO DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA – DANO 

MORAL INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1- 

observa-se que o atraso do voo por pouco mais de 4 horas não tem o 

condão de gerar a indenização pleiteada. A rigor, houve mero 

descumprimento contratual por parte da demandada, o que, via de regra, 

não acarreta ofensa aos direitos da personalidade. Para que fossem 

reconhecidos danos morais, ao autor cumpria demonstrar alguma situação 

excepcional decorrente do descumprimento, o que não logrou fazer. (Ap 

91149/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) A verificação do 

dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de 

sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja 

indenização por dano imaterial. O importante é que o ato ilícito seja capaz 

de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de 

maneira relevante. Daí porque doutrina e a jurisprudência têm afirmado que 

o mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por 

si só, bastante para gerar dano moral. Ante o exposto, opino por julgar 

improcedente a ação. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Sorriso/MT, 27 de março de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga. 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004907-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEUDIANE ANDRADE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1004907-05.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LEUDIANE ANDRADE PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, LEUDIANE 

ANDRADE PEREIRA, que foi surpreendida com a negativação do seu nome 

ao tentar obter uma concessão de crédito no comércio. Diz desconhecer a 

inscrição realizada, no valor de R$131,31. Afirma que jamais firmou 

qualquer contrato com a requerida que pudesse gerar o suposto débito. 

Requer seja declarada a inexistência do débito e condenada a requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. 

A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou contestação, alegando 

a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta 

contrato supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de 

cópias de documentos pessoais da mesma. Pois bem, houve no caso em 

crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma. Cabe referir, por oportuno, que a 

assinatura constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as 

demais assinaturas do requerente constante em outros documentos nos 

processo e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de documentos 

pessoais da parte autora, reforçou a tese de que houve realmente 

contratação, pois não há notícia nos autos que houve furto ou perda de 

documentos da mesma. Vale ressaltar que em nenhum momento na inicial 

a parte autora referiu que já havia alguma vez contratado com a requerida 

e que não havia débitos em aberto referentes a tal contratação, e além 

disso, não se insurgiu contra o contrato e demais documentos juntados. 

Portanto, tenho que supostamente provada e legitimada a inscrição em 

análise. Assim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente 

alterou a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, 

sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação 

da documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com 

seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, revogando a tutela de urgência 

anteriormente deferida. Ademais, considerando a litigância de má-fé da 

reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), 

este fixado em R$10.131,31, bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 15% (quinze por cento) do 

valor atribuído à causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das 

custas processuais, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 

98, §3º, do NCPC, porquanto defiro à reclamante os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a 

cobrança da multa prevista no art. 81 do NCPC (artigo 98, §4º NCPC). 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 27 de março de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004931-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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EMANUELY ANDRIOLI DOS SANTOS 92207960153 (REQUERENTE)

EMANUELY ANDRIOLI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

VOLCA FASHION CONFECCOES DE ROUPAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004931-33.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EMANUELY ANDRIOLI 

DOS SANTOS 92207960153, EMANUELY ANDRIOLI DOS SANTOS Parte 

Ré: REQUERIDO: VOLCA FASHION CONFECCOES DE ROUPAS LTDA, 

BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais em que alega a parte autora que 

atua no ramo de moda feminina e acessórios, e que sempre honrou com 

todos os compromissos da empresa. Ressalta que foi surpreendida com a 

informação de dois títulos protestados em seu nome sendo o título nº 

082406/03, com vencimento em 07/05/2015, o qual foi devidamente quitado 

na data do vencimento, conforme demonstra comprovante de pagamento e 

o título nº 089848/01, com vencimento em 15/06/2015, no valor de 

R$224,00. Esse último, afirma que nem se refere a compras efetuadas, 

mas sim a uma devolução de mercadoria, conforme confessado pelo 

preposto da primeira requerida. Diz que tentou por diversas maneiras 

obter a baixa dos protestos, sem êxito, tendo enviado inclusive notificação 

extrajudicial para que a baixa fosse efetuada. Requereu: a) concessão de 

tutela de urgência; b) declaração da inexistência do débito alegado no 

valor de R$1.018,00, com o cancelamento definitivo do respectivo 

protesto; c) indenização por danos morais no valor de R$15.000,00. Foi 

deferido o pedido liminar, determinando a imediata suspensão dos efeitos 

do protesto bem como a inversão do ônus da prova. O Banco Bradesco 

contesta sustentando sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela 

improcedência da demanda. A requerida Volca Fashion Confecções de 

Roupas LTDA não compareceu à audiência de conciliação nem mesmo 

apresentou contestação. Assim, a revelia está manifesta, pelo que 

presumo, nos termos do art. 20 da Lei n. 9.099/95, verdadeiros os fatos 

alegados na inicial e, deles advindo a conseqüência jurídica pretendida, 

decido a lide. Preliminarmente, o Banco Bradesco sustentou ser parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da ação, em razão de ter atuado 

apenas como endossatário mandatário, o que merece prosperar. 

Compulsando os autos, verifica-se o banco atuou como apresentante do 

título mas recebeu o título através de endosso mandato, conforme consta 

na própria certidão positiva de protesto “Endosso M”. Ao receber a 

duplicata por endosso mandato, não assume a instituição financeira a 

titularidade da duplicata, razão pela qual não pode ser parte legítima da 

presente demanda. A respeito, cite-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS C/C INDENIZATÓRIA. DUPLICATAS. PROTESTO INDEVIDO. 

ENDOSSO MANDATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. ILICITUDE DA 

INSCRIÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. A instituição financeira não 

possui legitimidade para responder à demanda quando leva a protesto 

título que recebeu mediante simples endosso mandato, sem adquirir sua 

propriedade. Inteligência da Súmula 476 do STJ. Dano moral não 

caracterizado no caso concreto tendo em vista a existência de inscrição 

prévia em nome do autor, que não logrou comprovar a ilicitude do aponte. 

Inteligência da Súmula nº 385 do STJ. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70071944813, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 16/03/2017) [grifo 

nosso] Assim, a instituição financeira não é parte legítima para figurar no 

polo passivo da ação declaratória de inexistência de débito ou 

desconstituição de título cumulada ou não com indenização por protesto 

indevido de título com endosso-mandato, devendo ser a ação extinta, sem 

resolução do mérito, em face do Banco Bradesco S/A. Quanto ao mérito, 

analisados os fatos e a prova produzida, tenho que o pedido merece 

prosperar em parte. Conforme demonstra a certidão de protesto, o 

protesto foi de duas duplicatas mercantis a primeira de número 082406/03 

no valor de R$794,00 e outra número 089848/01 no valor de R$224,00. 

Sendo alegação de protesto indevido e inexistência do débito, cabe à 

responsável pela inscrição provar a legitimidade da mesma, o que 

entretanto não fez. Em relação ao primeiro título, traz a parte autora 

comprovação de pagamento do mesmo, de modo que indevido o protesto 

de uma dívida paga. Já com relação ao segundo título, não há nos autos 

qualquer documento que comprove a origem de tal dívida. Assim é 

procedente o pedido de reparação por danos morais, pois indevido o 

protesto realizado. Sendo o protesto indevido, o autor sofreu os efeitos do 

protesto injustamente, tendo seu crédito abalado em decorrência da ação 

ilícita da ré. O abalo moral decorre naturalmente dos efeitos do protesto 

indevido, que, segundo entendimento jurisprudencial, configura dano in re 

ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. Neste caso, necessária é a 

reparação dos danos decorrentes deste fato, pois atingiu direito de 

personalidade, especificamente a honra objetiva da pessoa jurídica[1]. A 

mácula ao nome repercute socialmente, influencia no que os outros 

pensam do inscrito indevidamente, interferindo na imagem da pessoa 

atingida. A prova do dano é dispensada, pois presumida: é dizer, a simples 

conduta do fornecedor, no caso em tela, leva ao dever de indenizar. Neste 

sentido é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, in verbis: [...] 2-Não se desincumbindo a apelante do ônus 

probatório acerca da licitude da inclusão do nome da apelada nos 

cadastros de proteção ao crédito, a indenização por danos morais é 

medida que se impõe. A pessoa jurídica pode sofrer danos morais. O 

protesto é causa de diminuição do conceito da pessoa jurídica e, neste 

contexto, seu direito material foi violado pelo ato ilícito, sujeito, desta forma, 

a tarifação necessária.[...]. (Ap 180029/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, 

Publicado no DJE 30/03/2016) (grifo nosso); O Superior Tribunal de Justiça 

também segue o mesmo entendimento: RECURSO ESPECIAL. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. 

PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral 

configura-se 'in re ipsa', prescindindo de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica. 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (Recurso Especial 

nº 1.677.904/SP (2016/0181517-5), STJ, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino. 

DJe 10.08.2017). E, considerando-se as circunstâncias do caso (a saber: 

inscrição indevida) onde se verificou lesão apenas à honra objetiva do 

autor, a condição econômica das partes, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter pedagógico da 

condenação, entende-se que o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

danos morais a ser pago pela reclamada é justo. Deve-se levar em 

consideração, ainda, a extensa troca de e-mails, que demonstra que a 

requerida tinha ciência e afirmou ser o protesto indevido, entretanto nada 

fez a fim de cancelar o mesmo. A reparação pecuniária do dano moral é 

um misto de pena e satisfação compensatória, não podendo configurar 

enriquecimento sem causa à vítima. Por outro lado, deve servir 

principalmente como desestímulo, objetivando coibir a prática de novas 

condutas semelhantes por parte dos requeridos. DISPOSITIVO Face ao 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: a) Reconhecer 

a ilegitimidade do Banco Bradesco, julgando a ação extinta sem julgamento 

do mérito em relação ao mesmo; b) condenar o requerido Volca Fashion 

Confecções de Roupas Ltda a pagar à autora R$8.000,00 (oito mil reais) a 

título de danos morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária 

pelo INPC a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 

mora de 1% ao mês contar da citação. c) Confirmar a liminar anteriormente 

concedida determinado que seja expedido ofício ao Cartório do 2º Ofício 

desta Comarca a fim de cancelar os seguintes protestos em nome de 

Emanuely Andrioli dos Santos – ME: 1) Título 082406/03, no valor de 

R$794,00. Protocolo 293125, datado de 25/05/2015, Instrumento 100178, 

livro 501, folhas 178; 2) Título 089848/01, no valor de R$224,00. Protocolo 

296281, datado de 08/07/2015, Instrumento 101493, livro 508, folhas 93; 

Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 28 

de março de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga [1] [...] 2. "Toda a 

edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica 
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experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, 

consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua 

imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a 

violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de 

informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica" 

(AgRg no AREsp 389.410/SP, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE 

SALOMÃO, DJe de 2/2/2015). Incidência da Súmula 227/STJ.[...] (AgRg no 

Ag 1397460/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

10/11/2015, DJe 26/11/2015). Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO 

o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

02 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004923-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IGOR DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004923-56.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ANDRE IGOR DA SILVA SOARES Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com a negativação do seu nome ao tentar adquirir produtos 

através de crediário no comércio local. Diz desconhecer a inscrição 

realizada, no valor de R$336,76 em relação ao contrato 0235094103. 

Afirma que desconhece totalmente a dívida. Requer seja declarada a 

inexistência do débito e condenada a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais em valor equivalente a 40 salários mínimos. 

A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou contestação, alegando 

a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta 

contrato supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de 

cópias de documentos pessoais da mesma. Em primeiro lugar, não há que 

se falar em litispendência desta ação com a ação 1004924-41.2017, visto 

que, embora tenham sido propostas em face da mesma ré, discutem 

inscrições distintas, referentes a contratos diversos. Pois bem, houve no 

caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que 

cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela 

parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma. 

Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado 

aos autos se assemelha com as demais assinaturas do requerente 

constante em outros documentos nos processo e, ainda, por ter a 

requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação, pois não há notícia 

nos autos que houve furto ou perda de documentos da mesma. Ainda, a 

fatura telefônica juntada, possui o mesmo endereço do comprovante de 

residência apresentado pela parte autora com a inicial. Vale ressaltar que 

em nenhum momento na peça mãe a parte autora referiu que já havia 

alguma vez contratado com a requerida e que não havia débitos em aberto 

referentes a tal contratação, e além disso, não se insurgiu contra o 

contrato e demais documentos juntados. Portanto, tenho que 

supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Assim, restou 

evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos 

com o fito de obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício 

que caiu por terra com a apresentação da documentação pela reclamada, 

deixando, portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, revogando a 

tutela de urgência anteriormente deferida. Ademais, considerando a 

litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao 

pagamento de multa no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor da causa (NCPC, art. 81), este fixado em R$12.000,00, bem como ao 

pagamento das custas processuais e de honorários em favor do patrono 

dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 15% 

(quinze por cento) do valor atribuído à causa. A cobrança dos honorários 

arbitrados e das custas processuais, contudo, permanecerá suspensa, 

na forma do art. 98, §3º, do NCPC, porquanto defiro à reclamante os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. A suspensão não alcançará, 

contudo, a cobrança da multa prevista no art. 81 do NCPC (artigo 98, §4º 

NCPC). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 28 de março de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004924-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IGOR DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004924-41.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ANDRE IGOR DA SILVA SOARES Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora que foi 
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surpreendida com a negativação do seu nome ao tentar adquirir produtos 

através de crediário no comércio local. Diz desconhecer a inscrição 

realizada, no valor de R$216,95 em relação ao contrato 2137354163. 

Afirma que desconhece totalmente a dívida. Requer seja declarada a 

inexistência do débito e condenada a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais em valor equivalente a 40 salários mínimos. 

A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou contestação, alegando 

a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta 

contrato supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de 

cópias de documentos pessoais da mesma. Pois bem, houve no caso em 

crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma. Cabe referir, por oportuno, que a 

assinatura constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as 

demais assinaturas do requerente constante em outros documentos nos 

processo e, ainda, por ter a requerida anexado cópia dos documentos 

pessoais da parte autora, reforçou a tese de que houve realmente 

contratação, pois não há notícia nos autos que houve furto ou perda de 

documentos da mesma. Ainda, a fatura telefônica juntada, possui o mesmo 

endereço do comprovante de residência apresentado pela parte autora 

com a inicial. Vale ressaltar que em nenhum momento na peça mãe a parte 

autora referiu que já havia alguma vez contratado com a requerida e que 

não havia débitos em aberto referentes a tal contratação, e além disso, 

não se insurgiu contra o contrato e demais documentos juntados. Portanto, 

tenho que supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. 

Assim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a 

verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, sustentando um 

sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação da 

documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com seu 

dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida. 

Ademais, considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, 

II), condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), este fixado em 

R$12.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), 

os últimos arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à 

causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das custas processuais, 

contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, 

porquanto defiro à reclamante os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da multa 

prevista no art. 81 do NCPC (artigo 98, §4º NCPC). Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado para homologação ou substituição do presente projeto 

de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Sorriso/MT, 28 de março de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004394-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004394-37.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 16.569,99; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUANA MOREIRA SANTOS Parte 

Ré: REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA SÍNTESE DA DEMANDA. Alega a 

reclamante LUANA MOREIRA SANTOS, que em 2014 firmou contrato de 

prestação de serviços educacionais com a reclamada UNIC SORRISO 

LTDA. Sustenta ser beneficiária de financiamento estudantil – FIES no 

percentual de 50%, bem como pelo programa Educa Mais Brasil no 

percentual de 50%. Todavia, fora impedida de realizar sua rematrícula no 

mês de julho de 2017 ante a existência de um débito, o qual afirma ser 

indevido. Com o início das aulas, sem acesso ao portal do aluno destinado 

às atividades e avaliações virtuais, sustenta que realizou renegociação 

dando de entrada o valor de R$760,00 (setecentos e sessenta reais) com 

parcelamento do restante em 11 (onze) parcelas de R$425,73 

(quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), perfazendo 

ao final o montante de R$5.431,97 (cinco mil quatrocentos e trinta e um 

reais e noventa e sete centavos) renegociados. Postulou: a) em sede 

liminar, suspensão da cobrança impondo à reclamada que realize todas as 

rematrículas da reclamante até o final do curso sem qualquer ônus, 

abstendo-se de proceder a inclusão de seu nome em cadastro de 

inadimplentes; b) declarar a inexistência do débito; c) reparação dos 

danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); d) restituição em 

dobro do valor de R$760,00 (setecentos e sessenta reais) pagos na 

primeira parcela da renegociação. A medida urgente foi deferida (id. 

9734754). Em contestação a reclamada alegou: a) aditamento do FIES no 

semestre 2016/1 realizado em valor menor; b) culpa exclusiva da vítima 

impossibilitando a restituição dos valores pagos; c) inexistência de danos 

morais a serem reparados; d) redução do valor dos danos morais em caso 

de condenação; e) impossibilidade de inversão do ônus da prova. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção de prova oral, 

razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, 

do NCPC. Não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito. 

DO MÉRITO. No caso em análise, não se pode perder de vista o disposto 

no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (...) Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, cabendo à reclamada comprovar a regular 

prestação dos serviços. Nesse norte, a reclamante juntou comprovante de 

contratação do financiamento estudantil – FIES no percentual de 50% (id. 

9628762 e 9628800), bem como comprovante da Bolsa Educa Mais no 

percentual de 50% (id. 9628817), corroborando que possui 100% de suas 

mensalidades pagas pelos referidos programas. Por outro lado, embora a 
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reclamada sustente existir valores a serem pagos pela reclamante 

decorrente de aditamento em valor menor realizado pela reclamante no 

semestre 2016/2, verifico que o aditamento fora realizado no percentual 

de 50% (id. 9628800-Pág.10) e os outros 50% foram cobertos pela Bolsa 

Educa Mais Brasil (id. 9628817-Pág.2). Assim, não comprovado pela 

reclamada a legalidade do débito contestado pela reclamante, ônus que lhe 

incumbia (NCPC, art. 373, II), há de ser declarado inexistente. Deste modo, 

faz jus a reclamante ao seu pedido, devendo a reclamada proceder ao 

reembolso em dobro do valor despendido com a primeira parcela da 

renegociação no importe de R$760,00 (setecentos e sessenta reais-id. 

9628777-Pág.2), conforme orientação jurisprudencial: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALOR, EM DOBRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 

COBRANÇA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO 

FIES. PARCELA QUITADA. AUSÊNCIA DE REPASSE À RÉ PELA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL ERRO QUE NÃO PODE SER 

IMPUTADO À AUTORA. AUTORA/RECORRENTE COMPELIDA AO 

PAGAMENTO DA PARCELA, EM DOBRO, SOB AMEAÇA DE NÃO SER 

POSSÍVEL REALIZAR REMATRÍCULA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

CONDUTA CONFIRMADA NO DEPOIMENTO DA RÉ. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR. 

DANO MORAL PURO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00. 

RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, DE FORMA DOBRADA. 

APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71006405229, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 11/11/2016) No que 

tange ao dano moral pleiteado, entendo que não está caracterizado no 

caso em questão, porquanto é consabido que o dano moral indenizável 

deve prover de conduta ilícita apta a atingir os direitos da personalidade 

daquele que o sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação 

vexatória ou de abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou 

aborrecimentos do cotidiano não são ocorrências suficientes para a 

caracterização do dever de indenizar. Nesse sentido, calha destacar a 

lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, 

Malheiros, 6ª ed., pág. 105): Só deve ser reputado como dano moral a dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade de 

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de 

romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Na hipótese 

dos autos, os entraves enfrentados pela reclamante, não configura causa 

suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar 

ensejo a danos morais indenizáveis, não passando a situação concreta 

noticiada de mero aborrecimento do cotidiano. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o efeito 

de: a) declarar a inexistência do débito de R$5.049,99 (cinco mil e 

quarenta e nove reais e noventa e nove centavos); b) declarar a 

inexistência do débito oriundo da renegociação n. 21775042; c) condenar 

a reclamada a pagar à reclamante a título de danos materiais o valor de 

R$1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais) já dobrado, corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescidos de juros 

legais, a partir da data da citação (NCPC, art. 240). Convolo em definitiva a 

medida liminar deferida neste feito. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.
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Processo Número: 1005115-86.2017.8.11.0040
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ADEMIR DE AQUINO FROES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005115-86.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ADEMIR DE AQUINO FROES Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Narra a parte autora, ADEMIR DE AQUINO FROES, que nunca efetuou 

compras, não adquiriu produtos pela internet, muito menos contratou os 

serviços da empresa reclamada, no entanto vem sofrendo cobranças 

indevidas por parte da mesma. Relata que desconhece a inscrição no 

valor de R$167,26, em relação ao contrato 0226947625. Requer: a) a 

exclusão definitiva da inscrição realizada; b) a condenação da reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00. 

A requerida pugna pela improcedência da demanda, referindo ser a 

inscrição realizada exercício regular de direito. Afirma que houve 

pagamentos, e que os mesmos cessaram sem explicação, de modo que a 

inscrição foi realizada pois os serviços foram prestados sem que 

houvesse a devida contraprestação. Diz inexistir dano moral indenizável. 

Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus 

da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme orientação 

jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a parte autora outra inscrição preexistente, 

conforme demonstram os documentos juntados pela requerida na 

contestação e também comprovado em consulta ao sistema SCPC 

realizada por este juízo. Tal entendimento já está consolidado na súmula 

385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 
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dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Vale ressaltar, que 

a parte autora, no documento de negativação juntado com a inicial omitiu 

uma inscrição pré-existente, com o claro intuito de não ser aplicada a 

súmula 385 do STJ e, consequentemente, ter julgado procedente o seu 

pedido de condenação por danos morais. Em consulta ao sistema do SPC 

verifico que há uma inscrição anterior à discutida neste processo, 

realizada em 07/01/2015, tendo como credora a empresa Claro TV no 

valor de R$218,37. Assim, restou evidenciado que a reclamante 

maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem 

material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra com a 

apresentação da documentação pela reclamada, deixando, portanto, de 

proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial para declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade do débito no valor de 

R$167,26, com relação ao contrato 0226947625, determinando a baixa 

definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em relação a 

tal dívida. Ademais, considerando a litigância de má-fé da reclamante 

(NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor 

correspondente a 3% (três por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), 

este fixado em R$15.000,00, bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 10% (dez por cento) do valor 

atribuído à causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das custas 

processuais, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, 

do NCPC, porquanto defiro à reclamante os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da 

multa prevista no art. 81 do NCPC (artigo 98, §4º NCPC). Submeto à 

apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial Cível para homologação. 

Sorriso/MT, 30 de março de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005178-14.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 101,16; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ROSIANE EDUARDA PEREIRA MACENA BARBOSA 

Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora, ROSIANE 

EDUARDA PEREIRA MACENA BARBOSA, que retirou uma certidão onde 

constatou uma inscrição indevida em seu nome, no valor de R$101,16. Diz 

que não possui nenhum débito com a ré, e que não houve notificação da 

inscrição do seu nome nos cadastros restritivos. Afirma nunca ter firmado 

qualquer negócio com a requerida. Requer: a) a declaração da 

inexistência do débito supracitado; b) a condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais em valor a ser arbitrado por este juízo. A 

requerida pugna pela improcedência da demanda, referindo ser a 

inscrição realizada exercício regular de direito. Diz que a contratação se 

deu inicialmente na modalidade pré-paga, havendo posterior migração para 

a modalidade controle. Afirma que existiram pagamento que cessaram sem 

explicação. Aduz a possibilidade de fraude. Primeiramente, refuto a 

preliminar de inépcia da petição inicial, pois não é requisito indispensável a 

juntada de comprovante de endereço, sendo suficiente a indicação do 

mesmo. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme 

orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se houve 

fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, 

que possui procedimentos falhos de contratação, pois não consegue 
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evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que 

mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Por todo o 

exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Além disso, deve-se atentar ao 

fato que embora a inscrição em análise tenha sido a primeira a ser 

efetuada, possui a parte autora outra inscrição posterior, efetuadas por 

“BUZO E CIA LTDA” no dia 09/10/2016, conforme demonstra o extrato 

juntado com a inicial. Assim, considerando as particularidades do caso 

concreto, tenho que o valor da indenização, segundo os padrões 

estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de R$ 3.000,00 (três mil 

e reais), valor que entendo razoável e adequado, não implicando ônus 

excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao credor. Vale 

ressaltar, por oportuno, que não há nos autos demonstração de inscrição 

preexistente, o que afastaria a condenação por danos morais. 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação 

declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade de débito de R$101,16 em relação ao contrato 

nº 0254322703, determinando a baixa definitiva do nome da autora dos 

cadastros restritivos, confirmando a liminar anteriormente deferida; b) 

condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo 

INPC a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 

mora a contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); 

Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 30 de março de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

02 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000873-84.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CHEQUE]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JULIANO TRAMONTINA 

Parte Ré: REQUERIDO: CLADIS PETRIKIC Trata-se de ação de cobrança, 

ajuizada por Juliano Tramontina em face de Cladis Petrikic. Inicialmente, 

mister se faz a necessidade de destacar que o autor ingressou com Ação 

Monitória contudo a mesma seguiu o rito de Ação de Cobrança, por ser a 

ação monitória incompatível com a presente lei, sendo cadastrada de 

forma correta e tendo sido efetuada a citação nos mesmos moldes (ID 

58004174). Dessarte, competente este Juizado Especial Cível para 

processamento e julgamento da causa, conforme já pacífico na 

jurisprudência: AÇÃO MONITÓRIA ADMITIDA NO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL COMO COBRANÇA, ADOTANDO-SE O RITO DA LEI 9.099/95. 

CIRCUNSTÂNCIA EM QUE ESTA ÚLTIMA É QUE SE APRESENTA 

APROPRIADA À PRETENSÃO OBJETIVADA PELA PARTE AUTORA, 

DESIMPORTANTO A NOMENCLATURA DO PEDIDO. INCOMPETENCIA DO 

JUIZADO AFASTADA. INEXISTENCIA DE ÓBICE E PREJUÍZOS, TENDO A 

ALTERAÇÃO SIDO PROMOVIDA AO INÍCIO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS 

PROFISSIONAIS MÉDICOS. ATENDIMENTO PARTICULAR. NÃO 
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APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A CONVENIO COM 

PLANO DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS. INEXISTENCIA DE 

IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AO VALOR. (Recurso Inominado nº 

71002288819) A ação vem embasada em 4 cheques no valor de 

R$2.000,00 (dois mil reais), emitidos pela ré em 14/08/2015 com previsão 

de desconto para , para que fosse descontado em 15/12/2015, 

15/04/2016, 15/06/2016 e 15/09/2016, respectivamente. Pelos títulos 

juntados não consegue-se aferir a data de apresentação dos mesmos à 

instituição bancária. Suscita a ré, em sua contestação, que firmou negócio 

jurídico com o Sr. Marcelo Cavazani, e que por adversidades do negócio 

não conseguiu honrar com o pagamento dos cheques. Diz que houve um 

desacordo comercial e que até a presente data aguarda ressarcimento do 

prejuízo, e que jamais houve anuência da mesma para o repasse dos 

referidos cheques. Pugna pela improcedência da demanda. Não merece, 

contudo, acolhida a pretensão da ré. O cheque emitido pela requerida 

caracteriza-se como um título de crédito ao portador, podendo o mesmo 

circular por mera tradição, hipótese de endosso em branco, bastando ao 

último recebedor “fechá-lo” em seu nome o que ocorreu no presente caso. 

Ademais, não há, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 

necessidade de descrição da causa debendi, bastando que se reconheça 

que a cártula satisfaça a exigência de prova escrita da dívida. Quanto ao 

mérito, prevê a Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85) que o cheque prescreve 

em seis meses, a contar do término do prazo de apresentação, que é de 

30 dias, sendo o título emitido na praça de pagamento ou 60 dias, sendo o 

título emitido fora dela. Art. 33 - O cheque deve ser apresentado para 

pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, 

quando emitido no lugar onde houver de ser pago e de 60 (sessenta) dias, 

quando emitido em outro lugar do País ou no exterior. Art. 59 - Prescreve 

em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a 

ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador. O artigo 61 da referida 

lei, por sua vez, trata da presente ação, nominada ação de locupletamento 

ilícito, nos seguintes termos: Art . 61 A ação de enriquecimento contra o 

emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o 

não-pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia 

em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo 

desta Lei. Assim, tendo o primeiro cheque sido emitido em 14/08/2015, o 

prazo para apresentação do mesmo findou em 14/09/2015, sendo 

abrangido pela prescrição em 14/03/2016. Após essa última data, o prazo 

para ingressar com a ação de locupletamento encerraria em 14/03/2017, 

entretanto como a ação foi proposta em 24/02/2017 não há que se falar 

em prescrição da presente ação. Os demais cheques foram todos 

emitidos em data posterior, de modo que não há que se falar em 

prescrição dos mesmos. Vale ressaltar que a ação de locupletamento 

ilícito possui natureza cambial. Nesse passo, e na esteira da 

jurisprudência dominante, em ações afins, não compete à parte 

demandante referir-se à causa debendi ou ao negócio jurídico subjacente, 

ainda que o cheque não mais detenha eficácia de título executivo 

extrajudicial, sendo da contraparte o ônus de provar a existência de fato 

impeditivo à pretensão da parte credora. Assim, opino pela procedência da 

presente ação, visto que o requerido, não contesta ser o emitente do 

cheque, bem como a assinatura no título, não demonstrando a presença 

de nenhum fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. 

DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela PROCEDÊNCIA da presente 

Ação para condenar a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) atualizado monetariamente pelo INPC e com juros 

de mora de 1% ao mês a contar da data da citação. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente. Sorriso/MT, 02 de abril de 2018. Janaína 

L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

02 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005003-20.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.130,56; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ELIENE BERNARDINO DE LIMA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a 

parte autora, ELIENE BERNARDINO DE LIMA, que recentemente ao tentar 

efetuar um cadastro para abertura de crediário foi surpreendida com a 

informação de que seu nome encontrava-se inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito. Afirma que desconhece o débito no valor de 

R$130,56 em relação ao contrato 0237401767. Diz que tentou contato com 

a OI, sendo informada que se tratava de um suposta linha telefônica 

contratada pela mesma. Afirma que não possui nenhum débito pendente 

com a empresa. Requer a procedência total da demanda para que seu 

nome seja excluído dos cadastros restritivos de crédito e a condenação 

da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$10.000,00. A requerida, sustenta que localizou no sistema que os 

débitos referem-se a uma linha 66999099134 habilitada em 22/01/2015 e 

cancelada em 05/08/2016. Diz que os valores foram cobrados de acordo 

com o que foi contratado pela autora. Pugna pela improcedência da 

demanda. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão 

do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme 

orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e do 

valor cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo 

que declaro a cobrança inexigível. As faturas juntadas pela requerida 

demonstram que a linha telefônica em questão não era utilizada. Ainda, a 

autora mencionou na inicial que havia contrato uma linha telefônica algum 

tempo atrás, mas que arrependida da contratação logo a cancelou. 

Poderia a requerida ter juntado áudio de tais ligações, o que não fez. 

Assim, não ficou demonstrada a regularidade do débito que gerou a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 314 de 1053



inscrição. Por todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no 

sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e 

conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição 

indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, 

como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato 0237401767 no valor de R$ R$130,56, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando a 

liminar anteriormente deferida; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo IGP-M a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 02 de 

abril de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003418-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSYNEIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003418-30.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSYNEIA CRISTINA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OI S/A Trata-se de 

processamento de reclamação movida em face da empresa OI S.A., 

atualmente em fase de cumprimento de sentença. É fato notório que a 

reclamada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em recuperação judicial, postulada em 20 de junho de 2016 e deferida em 

29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0203711- 

65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito está sujeito à 

recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 11.101/05 e segundo 

o entendimento vigente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Recurso 

Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 3ª Turma do STJ, Rel. Nancy 

Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou amplamente divulgada pelos 

meios de comunicação a recente homologação do plano de recuperação 

judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, nos termos de 

decisão publicada em 05.02.18. Tal fato que pode ser confirmado no sítio 

eletrônico http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo 

Administrador Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez 

homologado implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 

11.101/05, art. 59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há 

orientação no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a 
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recuperação judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois 

não haveria hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001562-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE LAUXEN TIRLONI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: EXEQUENTE: 

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME Parte Ré: EXECUTADO: ALINE LAUXEN 

TIRLONI - ME Trata-se de reclamação proposta por ÓTICA CAVANHOLI 

EIRELI ME em face de ALINE LAUXEN TIRLONI ME, relata a reclamante que 

é credora da reclamada na quantia de R$ 5.827,00 (cinco mil, oitocentos e 

vinte e sete reais), representados nos cheques constantes nos Id. 

5826950 e 5826947. Citada a parte reclamada (Id. 12121157), não 

apresentou contestação, bem como não compareceu à audiência de 

conciliação. No mais, relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, 

da Lei 9.099/95. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 

330, I, do CPC, já que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. A parte reclamada foi citada no dia 02.03.2018, de forma eficaz 

conforme preceitua o Enunciado 5 do FONAJE, contudo, sequer 

demonstrou interesse em participar ativamente dos atos processuais, 

deixando de comparecer à audiência de conciliação (Id. 12341448) e 

apresentar contestação, diante do que declaro a revelia, a teor do art. 20 

da Lei n. 9.099/95. É da literalidade de tal comando normativo que a revelia 

acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela reclamante, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa 

presunção não é absoluta, podendo ser afastada se da análise das 

provas carreadas aos autos o Magistrado obtiver conclusão diferente do 

que alega o requerente” (Apelação Cível do Juizado Especial nº 

20141310050527 (864375), 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, 

DJe 05.05.2015). A presunção, não obstante, deve prosperar neste feito, 

isso porque a dívida alegada está comprovada pelos cheques juntados 

nos Ids. 5826950 e 5826947, que mesmo sem força executória, servem 

como provas. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para o 

efeito de condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.827,00 (cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir de ajuizamento da reclamação, e 

acrescidos de juros legais, a partir da data da citação (NCPC, art. 240). 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010722-63.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010722-63.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUZIA 

APARECIDA ALVES DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A Trata-se de 

processamento de reclamação movida em face da empresa OI S.A., 

atualmente em fase de cumprimento de sentença. É fato notório que a 

reclamada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em recuperação judicial, postulada em 20 de junho de 2016 e deferida em 

29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0203711- 

65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito está sujeito à 

recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 11.101/05 e segundo 

o entendimento vigente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Recurso 

Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 3ª Turma do STJ, Rel. Nancy 

Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou amplamente divulgada pelos 

meios de comunicação a recente homologação do plano de recuperação 

judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, nos termos de 

decisão publicada em 05.02.18. Tal fato que pode ser confirmado no sítio 

eletrônico http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo 

Administrador Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez 

homologado implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 

11.101/05, art. 59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há 

orientação no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a 

recuperação judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois 

não haveria hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 
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11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000705-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDIMAR MARTINI (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: AUTOR: 

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP Parte Ré: RÉU: RUDIMAR MARTINI 

Trate-se de reclamação proposta por MOSCHEN & MOSCHEN LTDA EPP 

em face de RUDIMAR MARTINI, relata a reclamante que é credor do 

reclamado na quantia de R$ 7.087,25 (sete mil, oitenta e sete reais e vinte 

e cinco centavos), representada através de ordens de serviços 

constantes nos Ids. 1500311, 1500327, 1500437 e 1500438. Citado o 

reclamado (Id. 11383413), o mesmo não apresentou contestação, bem 

como não compareceu à audiência de conciliação. No mais, relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. A lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, do CPC, já que 

não há necessidade de produção de prova em audiência. O reclamado foi 

citado no dia 17.01.2018, de forma eficaz conforme preceitua o Enunciado 

5 do FONAJE, contudo, sequer demonstrou interesse em participar 

ativamente dos atos processuais, deixando de comparecer à audiência de 

conciliação (Id. 12344502) e apresentar contestação, diante do que 

declaro a revelia, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. É da literalidade de 

tal comando normativo que a revelia acarreta a presunção de veracidade 

dos fatos alegados pela reclamante, salvo se o contrário resultar da prova 

dos autos. Ou seja, “essa presunção não é absoluta, podendo ser 

afastada se da análise das provas carreadas aos autos o Magistrado 

obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” (Apelação Cível do 

Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson Barbosa de 

Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). A presunção, não obstante, 

deve prosperar neste feito, isso porque a dívida alegada está comprovada 

pelas ordens de serviços, assinadas pelo reclamado, acostadas nos 

Ids.1500311, 1500327, 1500437 e 1500438, servindo como prova. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para o efeito de condenar o 

reclamado a pagar à parte reclamante o valor de R$ 7.087,25 (sete mil, 

oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos), corrigidos monetariamente 

pelo INPC, a partir de ajuizamento da reclamação, e acrescidos de juros 

legais, a partir da data da citação (NCPC, art. 240). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido 

das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada 

requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 134230 Nr: 7586-63.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO VILALBA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726

 Intimação do advogado do reeducando Dr. Jonathan Portela para que no 

prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca do cálculo de pena de fl. 

665.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 106651 Nr: 9692-66.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL AUGUSTO SCHWANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Vistos etc.

GABRIEL AUGUSTO SHWANTES foi condenado à pena de 02 (dois) anos 

de reclusão no regime inicialmente aberto, pena de 06 (seis) meses e 15 

(quinze) dias de detenção em regime aberto, 30 (trinta) dias multa e 

proibição de manter ou obter permissão para dirigir veículo automotor pelo 

período de 02 (dois) meses.

Às fls. 99/100, consta manifestação do i. advogado de defesa requerendo 

a expedição de ofício ao DETRAN comunicando o integral cumprimento da 

penalidade imposta, concernente a suspensão/proibição de dirigir veiculo 

automotor.

É o relatório. Passo a decido.

Primeiramente oficie-se o DETRAN comunicando o integral cumprimento da 

penalidade imposta ao reeducando GABRIEL AUGUSTO SCHWANTES 

(suspensão/proibição de obter habilitação) informada no ofício 4908/2014 

de 01 de setembro de 2014, restaurando do todos os direitos do 

requerido.

 Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que o condenado permaneceu cumprindo a condenação, 

durante o intervalo de tempo compreendido entre:

 • 02 de julho de 2014 a 08 de setembro de 2014 (‘Vide’ fls. 49, 51,55 e 59 

dos autos);

 • 17 de março de 2015 a 07 de abril de 2017 (‘Vide’ fls. 72/101 dos autos).

Cumprindo regularmente 2 (dois) anos, 02 (dois) meses e 27 dias da pena 

imposta ao mesmo, restando o cumprimento de 03 (três) meses e 18 

(dezoito) dias, e o pagamento da pena de multa (fls. 54).

Assim, pendente ainda 4 (quatro) apresentações mensais e o pagamento 

de multa, este devendo ser comprovado nos autos em (trinta) dias a 

contar da intimação.

Intimem-se o reeducando na pessoa de seu i. Advogado, para retomar o 

cumprimento de pena comparecendo em cartório no prazo de 5 (cinco) 

dias a contar da intimação.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 87435 Nr: 6938-25.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAIMUNDO AGUIAR MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Intimação do advogado do reeducando Dr. Jose Francisco de Azevedo 

Pontes para que no prazo legal, se manifeste nos presentes autos.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 177921 Nr: 7802-53.2017.811.0040

 AÇÃO: Quebra de Sigilo Bancário (art. 1º, § 4º, IX da Lei Complementar 

105/01)->MATÉRIA CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DDPJCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO EUSTÁQUIO DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:23547/O, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - 

OAB:15741

 Processo: 7802-53.2017.811.0040 (código 177921)

VISTOS/TF

Indefiro o pedido de arquivamento dos presentes autos contido às fls. 

304/320, eis que ainda resta pendente de elucidação a dupla tentativa de 

homicídio aqui investigada.

De outro modo, expeça-se ofício à Autoridade Policial para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, informe este juízo se ocorrera instauração do 

competente inquérito policial para investigação dos fatos narrados neste 

feito.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 27 de março de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 167559 Nr: 1912-36.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON LOPES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Certifico e dou fé, que embora intimado, fls. 174/175, a defesa do 

denunciado não apresentou suas alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 145370 Nr: 1635-54.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DA SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão, formulado 

pelo réu LEONARDO DA SILVA ARAUJO.Ciência pessoal ao (a/s) nobre 

membro (a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do 

Estado de Mato Grosso, se atuante no feito.Após, retornem-me os autos 

imediatamente conclusos.Cumpra-se, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.Sorriso/MT, 26 de março de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135459 Nr: 8220-59.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE SILVA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CÉLIO REIS DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 8220-59.2015.811.0040, 

Protocolo 135459, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 187436 Nr: 2568-56.2018.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, EAPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726

 Processo: 2568-56.2018.811.0040 (Código: 187436) VISTO/EM Trata-se 

de pedido de Revogação da Prisão Preventiva, feito pela defesa do 

indiciado Jefferson Luiz Bogo. (...) In casu, verifica-se que na data de 

28/02/2018, foi deferida as medidas protetivas em favor da vítima, 

contudo, não obstante tenha o indiciado tomado ciência das medidas ora 

impostas continuou a importunar a vítima, sendo que na data de 

19/03/2018, foi relatado pela vítima no Boletim de Ocorrência juntado aos 

autos (Fls. 19/21), que o indiciado não para de ligar e mandar mensagens, 

proferindo ameaças, sendo que na data de 18/03/2018, quando ela estava 

com sua motocicleta em via publica, o indiciado com seu carro fechou a 

vítima, vindo esta a cair ao chão, causando lhe escoriações pelo corpo. 

Se isso não bastasse, verifiquei pelo sistema Apolo que a requerente é a 

terceira pessoa/vítima que acionar o judiciário em busca de aplicação de 

medida protetiva no âmbito de violência doméstica em face do indiciado 

(Código: 98750 e 153117 ), o que evidencia uma propensão à prática 

contumaz de agressões no âmbito doméstico, indicando ser ele pessoa 

desequilibrada e propensa a agressões as mulheres com as quais teve 

um relacionamento, restando evidente, pois, a necessidade da 

manutenção da sua custódia provisória para garantia da ordem pública, 

em obediência ao disposto no art. 313, III, do Código de Processo Penal. 

(...) Ex positis, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pela defesa do requerido JEFFERSON LUIZ BOGO. (...) 

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

Sorriso/MT, 27 de março de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144812 Nr: 1300-35.2016.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, ERCW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O, FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DANIELE DE MELO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELE DE MELO 

BAISE BARTH, para devolução dos autos nº 1300-35.2016.811.0040, 

Protocolo 144812, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150331 Nr: 4308-20.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Bayse - OAB:, 

DANIELE DE MELO BAISE BARTH - OAB:11.277-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELE DE MELO 
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BAISE BARTH, para devolução dos autos nº 4308-20.2016.811.0040, 

Protocolo 150331, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 188184 Nr: 3037-05.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON FRANCISCO MACHADO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA VARELLA 

RODRIGUES - OAB:3575-MT

 Processo: 3037-5.2018.811.0040 (código 188184) VISTOS/TF 

Considerando a liminar proferida no writ n.º 1003073-53.2018.8.11.0000, 

passo a análise das teses aventadas pela defesa. Com isso, determino a 

expedição de ofício à Autoridade Policial para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, encaminhe a este juízo o termo de compromisso 

do escrivão ad hoc. No que concerne à suposta invasão de domicílio sem 

mandado judicial, a mesma não merece guarida, posto que o Colendo STF 

asseverou entendimento que a Constituição dispensa o mandado judicial 

para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito, 

asseverando, ainda, que, no crime permanente, a situação de flagrância 

se protrai no tempo, como é o caso do tráfico de drogas. Por fim, com 

relação à nulidade do auto de constatação preliminar de substância 

entorpecente, a mesma não merece, nem sequer por uma fração de 

segundo, guarida, visto que a mesma é meramente protelatória, se ainda 

não, uma falácia, pois a defesa aduz ardilosamente contra texto expresso 

de Lei, agindo de forma capciosa, tentando entrelaçar o entendimento 

acerca do laudo definitivo previsto no art. 159, § 1º do CPP com o laudo 

preliminar constante no art. 50, § 1º da Lei n.º 11.343/06. Dessa maneira, 

diante da ausência de perito oficial o laudo preliminar fora firmado por 02 

(dois) policiais, pessoas idôneas e dotadas de fé pública constituída pelo 

Estado. Sorriso/MT, 27 de março de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 181679 Nr: 10098-48.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIDNER CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO - OAB:

 Processo: 10098-48.2017.811.0040 (código 181679) SENTENÇA Roubo – 

confissão na seara judicial – conjunto harmônico das provas – confissão 

espontânea – Receptação – inversão do ônus da prova – ausência de 

comprovação do desconhecimento da origem ilícita do bem – procedência 

da ação – condenação. VISTOS/TF Trata-se de ação penal pública 

incondicionada proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de 

REIDNER CARNEIRO, denunciando-o como incurso no art. 157, caput, e 

art. 180, ambos do Código Penal, tendo em vista que este, no dia 

01/11/2017, por volta das 15h10min, em um estabelecimento comercial, 

situado na Av. Los Angeles, n.º 720, Bairro Jardim Califórnia, nesta cidade 

e comarca de Sorriso/MT, mediante grave ameaça, subtraiu para si o valor 

de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), e, nas mesmas condições de 

tempo e lugar usou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de 

crime, consistente em 01 (uma) motocicleta marca Honda, modelo CG 125, 

cor vermelha, placa KAO-6454, de propriedade de Diemisson da Silva. (...) 

4. DISPOSITIVO Ex positis, julgo procedente a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia vestibular para condenar o acusado 

REIDNER CARNEIRO, já qualificado nos autos, como incurso nas penas 

dos artigos 157, caput, e 180, ambos do Código Penal. Em observância as 

diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código penal pátrio, passo a dosar-lhe a 

pena consoante a adequação típica direta ou indireta aferida, a saber: (...) 

4.5 Do regime inicial de cumprimento da pena Posto à dosimetria da pena, 

tem-se um total de 05 (cinco) anos de reclusão e um total de 20 (vinte) 

dias-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional 

vigente à época do fato e, como regime inicial do cumprimento da pena fixo 

o regime semiaberto, em conformidade com o comando normativo 

estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘b’ do Código Penal. Ausentes os 

requisitos da custódia cautelar, concedo ao réu o direito de apelar em 

liberdade. (...) Sorriso/MT, 26 de março de 2018. ANDERSON CANDIOTTO 

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 022/2018/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

 CONSIDERANDO que a servidora Élida Juliane Schneider, matrícula 

22.305, Gestora Judiciária da 1ª Vara Cível desta comarca usufruirá 10 

dias de férias exercício 2017 no período de 02 a 11/04/2018;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora ELIZABETH PEREZ, Técnica Judiciária, matrícula nº 

7.844, lotada na Secretaria da 1ª Vara Cível desta comarca, para exercer 

o cargo de Gestora Judiciária substituta, no período de 02 a 11 de abril de 

2018, durante a ausência do titular.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Tangará da Serra, 02 de abril de 2018.

 FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 021/2018/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

CONSIDERANDO que a servidora Ana Carolina Moggi Soares, foi removida 

pelo Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça por meio do 

Ato 264/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça nº 10225;

CONSIDERANDO que cabe ao Juiz Diretor do Foro tomar providências de 

ordem administrativa relacionadas com a fiscalização e regularidade dos 

serviços forenses;

RESOLVE:

LOTAR a servidora ANA CAROLINA MOGGI SOARES, Oficial de Justiça, 

matrícula 14.034, na Central de Mandados da comarca de Tangará da 

Serra, a partir de 27 de março de 2018.

 Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018.

FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196955 Nr: 12400-73.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PEREIRA COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, II-CNGC e à r. decisão de fls. 92/93, 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem as cartas precatórias a serrm 

distribuídas nas comarcas de Cuiabá, Nova Mutum e Barra do Bugres, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 319 de 1053



devendo, na ocasião, apresentar cópia das guias de distribuição 

devidamente recolhidas, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 755 Nr: 1001-43.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI GOMES, JUMELINO PEREIRA DA SILVA, 

OTÁVIO CAMPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, JOSÉ 

PEREIRA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 

OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, LUIZ MARIANO 

BRIDI - OAB:2619/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 

OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de pedido de justiça gratuita formulado pela parte 

exequente, após a intimação para recolhimento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça (fl. 667), sob a alegação de que não possui condições de arcar 

com as custas da vertente demanda. Pois bem. (...) Vencida essa 

questão, dos autos não se colhem elementos de convicção que desdigam 

a alegada hipossuficiência. Logo, DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça 

em favor da parte exequente. CUMPRA-SE o mandado de fls. 665/666. No 

mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar 

expressamente se persiste o interesse no pleito de fls. 661/662, 

considerando o decurso já transcorrido após o aludido requerimento. Caso 

não tenha interesse no pedido de dilação de prazo e não apresente 

qualquer outro impedimento, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 

656/659-verso, mormente no que se refere aos itens “IV” e “V”. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 23982 Nr: 4022-51.2003.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON LUIZ DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO UNIÃO DOS BANCOS, BANCO 

BRADESCO S/A, BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGÉRIO A. C. 

STEFAN - OAB:7030-MT, ÉDISON AIRON DE ALMEIDA MACHADO - 

OAB:22.777, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:MT 3.584-A, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à sentença transitada em 

julgado, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de proceder a Intimação dos advogados dos requeridos do Banco 

Bradesco S/A e Banco Panamericano S/A para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, cálculo 

de fl. 305-verso, no valor de R$ 167,72 PARA CADA UM, mais a taxa 

judiciária no valor de R$ 64,97 PARA CADA UM, podendo as guias serem 

retiradas em qualquer posto do Funajuris ou no site "www.tjmt.jus.br", 

juntando-as aos autos devidamente recolhidas, bem como efetuar o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 50,22 

PARA CADA UM, devendo este último valor ser depositado na conta 

corrente 104126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, em nome de 

Josué Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04, comprovando o 

pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208814 Nr: 1070-45.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13.373

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à sentença transitada em 

julgado, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de proceder a Intimação do advogado da parte requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais no valor de R$ 335,45, mais a taxa judiciária no valor de 

R$ 129,94, podendo as guias serem retiradas em qualquer posto do 

Funajuris ou no site "www.tjmt.jus.br", juntando-as aos autos 

devidamente recolhidas, bem como efetuar o pagamento das custas ao 

contador não oficializado no valor de R$ 100,45, devendo este último valor 

ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, do Banco do 

Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 124285 Nr: 3283-34.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PINHEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - 

OAB:84.314/SP, LEISLIE DE FATIMA HAENISCH - OAB:GO / 20.099

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à sentença transitada em 

julgado, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de proceder a Intimação do advogado da parte requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais no valor de R$ 335,45, mais a taxa judiciária no valor de 

R$ 129,94, podendo as guias serem retiradas em qualquer posto do 

Funajuris ou no site "www.tjmt.jus.br", juntando-as aos autos 

devidamente recolhidas, bem como efetuar o pagamento das custas ao 

contador não oficializado no valor de R$ 100,45, devendo este último valor 

ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, do Banco do 

Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272391 Nr: 2958-78.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante.(...).Logo, em que pese a 

alegação de existência de fato novo, não há que se falar em alteração do 

cenário fático capaz de permitir a reconsideração do aludido 

“decisum”.Posto isso, INDEFIRO o pleito em questão.CUMPRA-SE 

integralmente a decisão atacada.INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266377 Nr: 29406-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA NUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR KESSLER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21474/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos.

Tendo em conta que o demandado ajuizou ação de reintegração de posse 

em face da autora e terceiros, como se vê nos Autos n. 

3301-74.2018.811.0055 (Código n. 272811), envolvendo o mesmo imóvel 

rural, onde fora designada audiência de justificação prévia, impõe-se 

aguardar aquela solenidade para decisão conjunta e, por consequência, 

não-conflitante.

APENSE-SE aos Autos n. 3301-74.2018.811.0055 (Código n. 272811).

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266751 Nr: 29656-58.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIECI ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONATAN DOMINGOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, Caroline Gonçalves Barros - OAB:24177-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 22 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272811 Nr: 3301-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR KESSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA NUNES ALVES DOS SANTOS, RAFAEL 

RODRIGUES DA SILVA, GISELE ALVES DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

Tendo em conta que os fatos relatados na exordial reclamam, para melhor 

elucidação, a produção de prova oral, DESIGNO audiência de justificação 

prévia para o dia 17 de abril de 2018, às 15h00min.

CITE-SE a parte demandada para comparecimento à audiência, 

cientificando de que o prazo para contestar a ação contar-se-á da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 564, 

parágrafo único, do CPC).

Conforme interpretação do art. 455 do CPC, é de incumbência da parte 

informar ou intimar a testemunha por ela arrolada, sendo que o rol deverá 

ser apresentado no prazo de 05 dias, a contar da intimação do vertente 

ato judicial, sem prejuízo do rol já apresentado.

 DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 

do CPC, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência econômica.

Por fim, APENSE-SE aos Autos n. 29406-25.2017.811.0055 (Código: 

266733), a fim de evitar decisões conflitantes, uma vez que possuem o 

mesmo objeto.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257141 Nr: 22409-26.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR MESQUITA LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, II-CNGC e à r. decisão de fls. 103/103-verso, 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser distribuída 

na comarca de Porto Velho/RO, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213765 Nr: 5057-89.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 72 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272500 Nr: 3044-49.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. 112 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 36,74 (Trinta 

e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos), devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando o Oficial de Justiça Wilson Cesar Rosa, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144052 Nr: 3644-80.2012.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI ANTUNES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte requerida/interessada para requerer o 

que lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de 

quinze dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 244633 Nr: 12472-89.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, II-CNGC, impulsiono os autos ao setor de 

matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274360 Nr: 4502-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO MIGUEL GONÇALVES, RODRIGO MIGUEL 

GONÇALVES, CLAUDIANA BATISTA DA COSTA, ALINE CONCEIÇÃO 

FREITAS GONÇALVES, ALERCIO FLORENTINO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21.994/MT, RUDI CAMPAROTO 

ELIZIARIO - OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):EVENTUAIS INTERESSADOS

Resumo da Incial:OSVALDO MILGUEL GONÇALVES, brasileiro, viúvo, 

autônomo, RG: 2486831-0, CPF: 254.586.551-68; RODRIGO MIGUEL 

GONÇALVES, brasileiro, casado, CPF: 009.641.481-29, RG: 1581993-0; 

CLAUDIANA BATISTA DA COSTA, brasileira, casada, CPF: 

029.161.471-01, RG: 1959823-8; ALINE CONCEIÇÃO FREITAS 

GONÇALVES, brasileiro, casado, CPF: 021.255.731-99, RG: 1739922-0 e 

ALERCIO FLORENTINO DE AMORIM, CPF: 946.509.931-72, RG: 1739922-0, 

vem propor o pedido de ALVARÁ JUDICIAL, conforme Certidão de Óbito 

da Sra. SEBASTIANA FREITAS GONÇALVES, RG: 336.413-SSP/MT e CPF: 

984.662.321-68, falecida em 13 de fevereiro de 2018, em que o 

requerente, sendo viúvo da de cujus, com a expressa CONCORDÂNCIA 

de seus filhos e os respectivos esposos, vem requerer a expedição de 

alvará para o levantamento do nemerário deixado por sua falecida esposa, 

bem como a transferência do veículo de sua propriedade para o próprio 

nome.

Decisão/Despacho:Vistos. Trata-se de pedido de alvará judicial formulado 

por Osvaldo Miguel Gonçalves e Outros, devidamente qualificados nos 

autos, pretendendo seja oficiado à Caixa Econômica Federal para que 

informe a existência de PIS/FGTS em nome da falecida, ao INSS para que 

informe sobre o benefício percebido pela falecida, ao Consórcio Nacional 

Honda para que informe sobre saldo e disponibilidade de saque dos 

valores, com a expedição dos respectivos alvarás, além da expedição de 

missiva ao Detran para a transferência da propriedade de veículo. 

Juntaram os documentos de fls. 08/27. Os autos vieram-me conclusos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A sorte do vertente pedido de 

expedição de alvará, na qualidade de sucessão anômala, perpassa pela 

interpretação dos dispositivos legais abaixo transcritos da Lei n. 

6.858/1980: “Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento.” (negrito nosso) “Art. 2º 

- O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de 

Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo 

outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de 

cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 

(quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.” (negrito e grifo nosso) Daí 

exala que a legislação em questão permite, sem qualquer condicionante, a 

sucessão anômala, com a simples expedição de alvará judicial, nos casos 

de levantamento de verbas trabalhistas, independentemente da sua 

natureza, de FGTS, de PIS e de restituição relativa a Imposto de Renda e 

outros tributos. Com a mesma dispensa de condicionante para a sucessão 

por mera expedição de alvará judicial se apresenta o artigo 112 da Lei n. 

8.213/1991, assim redigido: “Art. 112. O valor não recebido em vida pelo 

segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por 

morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, 

independentemente de inventário ou arrolamento.” Logo, ao rol já 

mencionado acresce-se o levantamento de resíduo de benefício 

previdenciário não recebido em vida. Dessa sorte, salvo tais hipóteses 

legais, a legislação também permite o levantamento de saldos bancários, 

contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento desde que 

os respectivos valores não ultrapassem 500 OTN e que inexistam outros 

bens a inventariar. É verdade que a jurisprudência alarga a possibilidade 

de usar o inventário para outros bens móveis, porém, sempre sob a 

condição de ser o único a inventariar. Logo, não há como se usar o alvará 

para buscar também o levantamento de valores condizentes ao consórcio 

e, ao mesmo tempo, promover a tradição do veículo, pois não se depara 

com um único bem a inventariar. São questões, então, que devem ser 

tratadas no respectivo inventário. Por conseguinte, somente se mostra 

possível a pretensão de levantar o FGTS/PIS e o resíduo de benefício 

previdenciário. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, na forma do artigo 

330, inciso III, do CPC, razão pela qual JULGO EXTINTO o feito, nos termos 

do artigo 485, inciso I, do CPC, no tocante aos pleitos que envolvem o 

consórcio e a tradição do veículo. Por corolário, no que tange à pretensão 

de levantar o FGTS/PIS e o resíduo de benefício previdenciário, ADOTO as 

seguintes determinações: OFICIE-SE ao INSS para que, no prazo de 15 

dias, informe se a falecida deixou dependentes habilitados, bem como 

para que informe sobre eventual saldo em relação ao benefício de auxilio 

doença NB n. 6022434088. OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para 

que, no prazo de 15 dias, informe se há conta bancária ou qualquer outra 

aplicação financeira em nome da falecida, inclusive, FGTS/PIS. 

INTIMEM-SE, por edital, eventuais interessados, na forma do artigo 721 do 

CPC. CERTIFIQUE acerca de inventário judicial em nome da falecida. 

OFICIE-SE à Serventia Extrajudicial para que, no prazo de 15 dias, informe 

acerca da existência de inventário extrajudicial em nome da falecida. 

Cumpridos os atos anteriores, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 dias, manifestar sobre as respostas apresentadas. Por fim, AO MPE. 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência econômica.

Nome e cargo do digitador:Elizabeth Perez, Técnica Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265700 Nr: 28980-13.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilda Dias de Souza Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO ALVES - 

OAB:OAB/SP 296.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 61 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 367,40 (Trezentos e 

Sessenta e Sete Reais e Quarenta Centavos) devendo a respectiva guia 

de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> 

D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficial 

de Justiça Gisliane Pereira Alexandre, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 252894 Nr: 19115-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANS CORTEZ TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida nos autos, razão porque 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte consignante e DECLARO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, nos termos do 

inciso I do artigo 487 do CPC.CONDENO a parte consignante ao pagamento 

das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados 

estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do 

art. 85 do CPC.Em arremate, após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará 

de levantamento da quantia depositada em juízo em favor da cooperativa 

consignada, que deverá ser abatida do valor ainda devido.P.I.C.Após o 

trânsito em julgado da sentença e cumprida a diligência anterior, com a 

expedição do alvará, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158193 Nr: 6793-50.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI VILMAR VALDOMERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA, MARIA DERMONDES, 

ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, Benedita Xavier Monaski, 

SALVADOR PEREIRA GUERRA FILHO, ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA 

GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, ERENIR NUNES GUERRA, MARIA 

HELENA GUERRA ESTEVEZ, MARIA APARECIDA GUERRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE LAMMEL KRUG - OAB:14259-B, RAYANE DE 

BRITO CORREA - OAB:22.274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca do Ofício 

de fls. 193/194.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224119 Nr: 13434-49.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEI RODRIGUES CUNHA, MARCIA RODRIGUES 

CUNHA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS 

EXPRESSAS S/A, ADEMIR SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:OAB/SP 257.874, FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - OAB:17.982, 

JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - OAB:154384, 

LEDIJANE ZANDONAI - OAB:5.361

 Vistos. Sem delongas, considerando que as diligências/provas requeridas 

não revelam intento de má-fé e, ainda, será assegurado o contraditório, 

DEFIRO a expedição de ofício e a inquirição da testemunha referida, além 

daquela indicada pela parte demandada e que não compareceu à 

audiência. Posto isso, DESIGNO audiência de oitiva das testemunhas 

Sebastião Escolari da Silva e “Hélio – carro prata” para o dia 16 de maio de 

2018, às 14h00min, saindo os presentes intimados, com o alerta de que 

incumbe às partes a respectiva intimação, na forma do artigo 455 do CPC. 

OFICIE-SE, como requerido pela parte demandada, consignando o prazo 

de 10 dias para resposta. Após, com a resposta, INTIMEM-SE as partes 

para manifestar no prazo de 10 dias. Considerando que as testemunhas 

Cícero e Evandro, arrolados à fl. 271, não compareceram e não há prova 

de intimação, se dá a desistência tácita, conforme artigo 475, § 3º, do 

CPC. Uma vez que a parte demandada juntou matérias jornalísticas 

atinentes ao acidente, antes de qualquer decisão, sai a parte autora 

intimada para manifestar no prazo de 05 dias. Por fim, como já se deu o 

depoimento pessoal das partes, estão dispensadas de comparecimento na 

audiência acima designada. A propósito, tendo em conta que, ao invés de 

inquirir os peritos Thiago e Antônio, arrolados à fl. 271, serão 

encaminhados quesitos, como proposto às fls. 285/286 e prontamente 

aceito pela parte autora à fl. 291, inclusive, com apresentação dos 

quesitos, saem as partes também intimadas para apresentarem quesitos 

no prazo de 15 dias. Após, ENCAMINHEM-SE à Politec a fim de que sejam 

devidamente respondidos no prazo de 15 dias. JUNTEM-SE os 

documentos ora apresentados. DEFIRO o prazo 15 de dias para juntada de 

substabelecimento e atestado médico da testemunha ausente. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Joisa Ferreira Santana Fumero, Assessora 

do Serviço Voluntário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 238856 Nr: 6276-06.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OKAY ALINE D. RODRIGUES 08706504941 

COMPRE COM SEGURANÇA SC, OFERTAS OKAY COMERCIO VAREJISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 65 na comarca 

de São João Batista/SC e em cumprimento a legislação vigente e ao 

Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de 

encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora 

para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 248778 Nr: 15595-95.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA RODRIGUES ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, Gerusa Ascoli Grespan - OAB:20242, KATIA GORETT 

DE SOUZA GOULART - OAB:20.022, MAURICIO MONTAGNER - 

OAB:20670/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de cinco dias, providenciar o recolhimento dos emolumentos 

junto ao Cartório do 1º Ofício desta cidade referente à averbação de baixa 

na matrícula 13.281, no valor de R$ 12,30 (Doze Reais e Trinta Centavos), 

devendo efetuar referido pagamento diretamente no balcão da Serventia, 

nos termos do Ofício de fls. 73/76, ou por meio de depósito/transferência 

bancário junto à Caixa Econômica Federal, agência 2086, c/c nº 162-6, 

neste caso, deverá confirmar o depósito junto à Serventia para que seja 

providenciado a respectiva baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4725 Nr: 110-61.1994.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idilamar Pantolfi Ferrarini, MÁRCIO PANTOLFI, 

ANDRELISA PIERINA VENDRAME, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 323 de 1053



FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B, João Carlos Hidalgo Thomé - OAB:4193-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de cinco dias, providenciar o recolhimento dos emolumentos 

junto ao Cartório do 1º Ofício desta cidade, no valor de R$ 12,30 (Doze 

Reais e Trinta Centavos), devendo efetuar referido pagamento diretamente 

no balcão da Serventia, nos termos do Ofício de fls. 396/399, ou por meio 

de depósito/transferência bancário junto à Caixa Econômica Federal, 

agência 2086, c/c nº 162-6, neste caso, deverá confirmar o depósito junto 

à Serventia para que seja providenciado a respectiva baixa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 171778 Nr: 13358-93.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISLAINE ARAUJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC UNIVERSIDADE DE CUIABA- UNIC 

TANGARA DA SERRA- SONIA FURQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Vistos. JUNTE-SE o documento ora apresentado pela parte demandada. 

Dessa feita, tanto o documento de fls. 227/228 como o ora juntado revelam 

que a parte demandada cumpriu a ordem judicial consistente em manter a 

estudante cursando as matérias e realizando as provas até a resolução 

do imbróglio. Posto isso, perde o objeto o cumprimento de sentença de fls. 

221/222, na forma do artigo 485, VI, do CPC. CUSTAS conforme 

sentença/acórdão prolatado nos autos. A sentença transitou em julgado 

com a sua prolação em audiência, haja vista que as partes renunciaram ao 

prazo recursal. Logo, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 171778 Nr: 13358-93.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISLAINE ARAUJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC UNIVERSIDADE DE CUIABA- UNIC 

TANGARA DA SERRA- SONIA FURQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar as partes dos 

termos da sentença de fls. 234/234-verso, a seguir transcrita. SENTENÇA: 

"Vistos. JUNTE-SE o documento ora apresentado pela parte demandada. 

Dessa feita, tanto o documento de fls. 227/228 como o ora juntado revelam 

que a parte demandada cumpriu a ordem judicial consistente em manter a 

estudante cursando as matérias e realizando as provas até a resolução 

do imbróglio. Posto isso, perde o objeto o cumprimento de sentença de fls. 

221/222, na forma do artigo 485, VI, do CPC. CUSTAS conforme 

sentença/acórdão prolatado nos autos. A sentença transitou em julgado 

com a sua prolação em audiência, haja vista que as partes renunciaram ao 

prazo recursal. Logo, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 227862 Nr: 16572-24.2016.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

75/75-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca das respostas 

apresentadas às fls. 85/87 e fls. 88/89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6091 Nr: 453-86.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA RIBEIRO SANTANA, ERNIDES 

MENDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM ABILIO SEABRA - 

OAB:976, LUIZ CÉSAR PONTES - OAB:2.122-OAB/AC

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 408, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 63226 Nr: 4725-40.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO 

- OAB:OAB/RJ: 134.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fls. 469/470 na qual o executado indica bens à penhora.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215102 Nr: 6072-93.2016.811.0055

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VDSS, DM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEILTON PEREIRA DOS SANTOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA de conformidade com o 

despacho abaixo transcrito, para comparecer à audiência designada, para 

PRESTAR(EM) DEPOIMENTO PESSOAL, DATA, HORÁRIO E LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: A audiência será de Conciliação, Instrução e Julgamento e se 

realizará no dia 15/05/2018, às 16:15 horas, no Edifício do Fórum, sito no 

endereçoao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos.Ante a informação retro, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15/05/2018, às 16h15min, nos termos do 

art. 45 do ECA.Intimem-se os requerentes para que compareçam a 

audiência designada juntamente com o menor Adryan Felipe Monteiro dos 

Santos.Intime-se a equipe técnica do juízo, na pessoa da psicóloga Valéria 

Clementina Martinazzo e assistente social, Angela Raquel dos Santos, 

para que procedam com a realização de estudo psicossocial na residência 

dos requerentes, emitindo parecer conclusivo acerca da adoção do 

adolescente Adryan Felipe Monteiro dos Santos, conforme já determinado 

à fl. 49, devendo juntar relatório em data anterior a audiência 

designada.Notifique-se o Ministério Público, a Defensoria Pública e o 
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UNIJURIS.As providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kamila Tayane Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 20 de março de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209608 Nr: 1789-27.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT, MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, ODACIR JOSÉ DIAS CAVALHEIRO - OAB:21.159/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Nathalia da Silva Motta 

e Outro, representados por sua genitora Dilce Conceição da Silva, em face 

de Alexsandro Motta, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Consta que as partes entabularam acordo às fls. 134/135 quanto ao débito 

que diz respeito ao rito de coação física, motivo pelo qual pugna pela 

expedição do competente alvará de soltura.

 Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação de fls. 134/135, celebrada nestes autos referente ao rito de 

coação física.

Serve a presente sentença como alvará de soltura do executado 

Alexsandro Motta, inscrito no CPF nº. 906.123.371-20, devendo o mesmo 

ser posto em liberdade, desde que não se encontre preso por outro 

motivo.

De outro norte, no que concerne ao rito da expropriação dou 

prosseguimento ao feito, para tanto, cumpra-se o item 2 da decisão de fls. 

120/123.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209608 Nr: 1789-27.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT, MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, ODACIR JOSÉ DIAS CAVALHEIRO - OAB:21.159/MT

 Certifico que, INTIMO a parte exequente para, no prazo leal, manifestar 

acerca dos detalhamentos de ordem judicial de restrição de veículo e 

bloqueio de valores existentes nos autos, no prazo legal.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275036 Nr: 4982-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EWA, JAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 300, caput, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a curatela provisória, para tanto:I – DETERMINO seja 

nomeado como curador provisório o Sr. Elias Walter Assunção, 

lavrando-se o termo de compromisso, ficando autorizado, provisoriamente, 

a realizar os atos necessários para gerir e administrar os bens do 

interditando Jose Assunção Sobrinho, para fins de recebimento dos 

proventos a que fizer jus, ficando o curador nomeado fiel depositário dos 

valores recebidos e também obrigado à prestação de contas quando 

instado para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do 

CPC.II – Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, devendo constar que 

fica terminantemente vedada à alienação ou oneração de quaisquer bens 

imóveis, móveis ou de qualquer outra natureza, pertencentes ao 

interditando, salvo com autorização judicial.III – DESIGNO o dia 17/05/2018, 

às 14h30min., data em que será realizada a audiência de entrevista do 

interditando, devendo o mesmo ser citado na pessoa de seu Curador 

Provisório, cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts.751 e 752).IV – INTIME-SE, 

ainda, a psicóloga Sra. Daniela Bolsan Marchetto e a assistente social 

Fabiana Costa dos Anjos Porto de Souza, ambas deste Juízo, para realizar 

estudo psicossocial na residência do interditando, devendo-se entregar 

relatório no prazo de 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257434 Nr: 22643-08.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ DA SILVA, ROSENTAL LUIZ DA 

SILVA, DORIVAL LUIZ DA SILVA, JOSIAS ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIA ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CARVALHO DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o inventariante para aportar aos autos, no prazo de 60 

(sessenta) dias, a Guia de informação e apuração do imposto de 

transmissão causa mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o 

respectivo cálculo do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção;

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256932 Nr: 22192-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLACG, FC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY FERREIRA LIMA DE 

FREITAS - OAB:18068, JOSÉ BATISTA FILHO - OAB:13696-A, JOSÉ 

HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT, MARIANA 

CRESTANI PALMA - OAB:23.195, VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 10.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante a petição de fls. 401/403, que nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte interditanda a se manifestar, requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263221 Nr: 27139-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHVS, ACVS, LUCINEIA SILVINA VIANA, CTVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL LEITE SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que as partes entabularam acordo às 
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fls. 04/06, pugnando pela homologação do mesmo.

Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação de fls. 04/06, celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257774 Nr: 23007-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNGDS, LTN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, Tiago Shioji Tiuman - OAB:21461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS E 

PÚBLICO EM GERAL, dos termos da respeitável sentença proferida nos 

autos.

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I – DECRETO a interdição da Sra. Lurdes Terezinha Nicolli qualificada nos 

autos, DECLARANDO-A relativamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo 

estabelecidos;

II – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Jessica Nicolli Gomes da Silva, 

qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC;

III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando a Sra. Lurdes 

Terezinha Nicolli, portanto, privada de, sem a curadora ora indicada, 

emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou 

ser demandado, e/ou praticar os atos de mera administração.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento da 

interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Expeça-se o termo de curatela definitivo.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 17004 Nr: 3547-66.2001.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDLMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Certifico, ante o teor da petição de fls. 128, que em cumprimento ao art. 1º 

da Ordem de Serviço nº 001/2018 intimo a parte requerida da dilação do 

prazo de 05 (cinco) dias para manifestar-se acerca do ofício de fls. 

122/125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 244941 Nr: 12711-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRC, KKDS, VDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando a apresentação de contestação por negativa 

geral, nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a requerer o 

que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 64777 Nr: 6272-18.2007.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDC, NVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DALLA ROZA - 

OAB:11204/MT, JONAS RACHID MURAD FILHO - OAB:6.105 OAB/MT, 

MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 63/65, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 163962 Nr: 1472-97.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 168v, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 154800 Nr: 3411-49.2013.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CUNHA LUIZ, ANTONIA DA 

CUNHA ROQUE, PDJC, TEREZINHA DA CUNHA FERREIRA, ROBERTO 
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CARLOS DA CUNHA, IPDC, VANESSA VALQUIRIA DE JESUS ALVES, 

JOANA GUERTA AGUILERA PRENZLER, EZEQUIEL DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PAULO JOSÉ DA CUNHA, 

ESPOLIO DE ANERCI DOLHENS DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, CRISTINA 

LUCENA PEREIRA DIAS - OAB:OAB/MT7194, MARCO ANTONIO DE 

MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que a menor Izabela Prenzler da 

Cunha é herdeira por representação (estirpe) dos falecidos Paulo José da 

Cunha e Anerci Dolhens da Cunha, conforme se abstrai dos documentos 

de fls. 32 e 37.

Todavia, no plano de partilha apresentado pela inventariante às fls. 89/91, 

não consta o nome da herdeira Izabela Prenzler da Cunha, razão pela qual 

se mostra necessária à devida retificação.

Noutro norte, insta consignar que não obstante a decisão de fl. 116 tenha 

sido proferida no sentido que o inventário em apreço trata-se de 

arrolamento sumário, chamo o feito à ordem, a fim de que seja firmado o 

procedimento de arrolamento comum na presente ação de inventário, 

tendo em vista a existência de herdeira menor, bem como em razão do 

valor do bem imóvel a ser partilhado.

Por fim, é importante salientar que, em se tratando de inventário, o valor da 

causa deve contemplar o valor do patrimônio a ser transmitido, conforme 

já enfatizado na mencionada decisão.

Nesse sentido, vejo que o único bem imóvel pertencente ao acervo 

patrimonial foi avaliado em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), de 

acordo com o documento constante à fl. 142, de maneira que deve ser 

este o valor compreendido da presente demanda.

Posto isso:

I - Proceda-se com a correção do valor dado a causa, que passará a ser 

de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), nos termos do art. 292, §3º, 

do CPC.

II - INTIME-SE a inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, aportem 

aos autos os seguintes documentos:

a) Comprovante de pagamento das custas processuais complementares;

b) As últimas declarações, refazendo o plano de partilha amigável, com a 

inclusão da herdeira menor Izabela Prenzler da Cunha, atribuindo os 

respectivos quinhões de cada herdeiro, relacionando o bem imóvel com 

seu valor devidamente atualizado.

c) As certidões negativas de débitos fiscais, devidamente atualizadas, 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.

Após, venham-me os autos conclusos para homologação.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267093 Nr: 29975-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SORRISO-MT, ANA PAULA DE FARIA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS ALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS 

- OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O

 Vistos.

Considerando a finalidade da presente carta precatória, intime-se o 

procurador da parte executada, para que formule os pedidos que 

entender pertinentes junto ao juízo deprecante.

No mais, após o devido cumprimento, devolva-se ao juízo deprecante com 

as nossas homenagens de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 233408 Nr: 22237-21.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LVCDS, EMCDS, RC, DSCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON MACHADO DOS SANTOS, Cpf: 

96335823187, Rg: 1696297-4, Filiação: Edson Luiz Vieira do Santos e 

Maria Lucia Machado, data de nascimento: 05/12/1980, brasileiro(a), 

natural de Niteroi-RJ, convivente, operador de secador. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: LUANA VITORIA CLEMENTE DOS SANTOS, brasileira, 

menor impubre, nascida em 03/10/2006 estudante, CPF Nº 

062.760.741-10, ENTHONY MATHEUS CLEMENTE DOS SANTOS, 

brasileiro, menor impúbere, nascido em 13/03/1999 e DAVI STWART 

CLEMENTE DOS SANTOS, brasileiro, menor impúbere, nascido em 

03/07/201 CPF Nº 062.760.531-12 ambos residente na Rua 36-A Quadra 

08, Lote 07, Barcelona, nesta cidade de Tangara da Serra, MT 

representados por sua genitora ROSANGELA CLEMENTE, brasileira, 

divorciada, do lar, RG nº 1658360-4 e CPF nº 981.932.871-34, residente e 

domiciliada residente na Rua 36-A Quadra 08, Lote 07, Barcelona, (65) 

9995-61859, 65) 9988-8200 - (65) 9610-1288 nesta cidade de Tangara da 

Serra, MT na vêm, a presença de Vossa Excelência, por meio de seus 

advogados, requerer REVISÃO DE ALIMENTOS em face de EDSON 

MACHADO DOS SANTOS, brasileiro, aposentado, endereço AV. 9 de 

maio, Numero 251, Juína Cep. 78.320.000 Telefone (66)999684624 (66) 

996646718 com fulcro no artigo 528 e seguintes do Código de Processo 

Civil, observando-se os motivos de fato e de direito abaixo aduzidos DOS 

FATOS Conforme o termo de acordo em audiência da pensão alimentícia 

do processo 5708-58.2015.811.0055, CODIGO 1910004 o Sr. EDSON 

MACHADO DOS SANTOS foi sentenciado ao pagamento no valor de R$ 

250,00(duzentos e cinquenta reais) que equivale a 31,07 do salario 

vigente, com vencimento todo dia 08 de cada mês, em conta Agencia 2086 

Conta Poupança 00043898-3, de titularidade de ROSANGELA CLEMENTE, 

valor esse que seria até o fevereiro de 2016, quando a partir deste mês, o 

requerente se comprometeu a pagar R$ 452,00 reais que corresponde a 

40% do salario vigente. Ocorre que a 3(três) meses o genitor não cumpre 

com suas obrigações, tão pouco cumpriu o acordo de R$ 452,00, assim a 

genitora vem arcando com todas as despesas de 3 crianças sozinha, sem 

nenhuma ajuda do genitor. Consultando detidamente o extrato do INSS do 

Sr. EDSON MACHADO DOS SANTOS observa que a renda do requerido é 

superior, a renda anterior demonstrada, diante de tal fato justificado 

demonstra a necessidade da majoração, já antes fixada em favor da filha 

das partes, observando-se assim o binômio necessidade/possibilidade 

uma vez que o documento juntado é prova suficiente para comprovar a 

renda mensal do requerido.Assim, facilmente aduz-se do exposto até o 

presente momento, ser a quantia paga pelo requerido exígua, irrisória 

(como bem o demonstra o imposto sobre a renda) e desproporcional à 

condição e status apresentado pelo REQUERIDO. Pode, portanto, o 

REQUERIDO também melhorar a situação de seus filhos, que muito 

necessita de sua colaboração. Deve-se atender ao disposto no art. 1694, 

§ 1º, do Novo Código Civil, que determina que os alimentos devam ser 

fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da 

pessoa obrigada. Diante do exposto requer seja revista o valor da pensão 

alimentícia, assim requer a majoração da pensão alimentícia de R$ 880,00, 

assim ficando R$293,00 cada criança, haja vista as melhores condições 

do requerido e a real necessidade do Requerente. DO DIREITO Conforme 

preceitua o art. 15 da Lei nº 5.478/68 que: "Art. 15 A decisão judicial sobre 

alimentos não transita em julgado, podendo a qualquer tempo ser revista 

em face da modificação da situação financeira dos interessados". É 

cediço que o quantum fixado nas prestações alimentícias não transita em 

julgado, podendo ser revisto a qualquer tempo se alteradas as condições 

financeiras do alimentante e/ou do alimentado. É a aplicação, em concreto, 

da cláusula rebus sic stantibus. Por outro lado, o Código Civil, ecoando o 

disposto no artigo 15 da Lei dos Alimentos determina nos seus artigos 

1694 a 1699, que os alimentos devem ser fixados observando o binômio 

Possibilidade X Necessidade. A doutrina e a Jurisprudência, por sua vez, 

vêm garantindo a aplicação do princípio da proporcionalidade na fixação 
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das verbas de natureza alimentar, como sintetizado no bem lançado 

acórdão 173929, do E. TJDF, cuja ementa ressalta: “CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. LIMITES. LITIGANCIA DE MÁ FÉ. 1. 

O BINOMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE DEVE SER OBSERVADO NO 

ARBITRAMENTO DA VERBA ALIMENTICIA, MANTENDO A 

PROPORCIONALIDADE ENTRE OS ENCARGOS SUPORTADOS E O 

SUSTENTO DO ALIMENTANTE. Apc 2000.01.1.037210-4, Rel. Valter 

Xavier, DJU: 11.6.2003.” E mais: CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. 

DIMINUIÇÃO DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. 

ADEQUAÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA AO BINÔMIO 

NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. 1. COMPROVADA NOS AUTOS A 

DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE, QUE 

SOFREU REDUÇÃO EM SEUS RENDIMENTOS COM A PERDA DE UMA DE 

SUAS FONTES DE RENDA, ACOLHE-SE O PEDIDO DE REVISÃO DE 

ALIMENTOS A FIM DE ADEQUÁ-LOS À NOVA REALIDADE, ESPELHANDO 

O BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE QUE PAUTA A SUA FIXAÇÃO, 

NOS TERMOS DO ART. 1.694, § 1º, DO CC. 2. RECURSOS IMPROVIDOS. 

(APELAÇÃO CÍVEL 20040110753699, Acórdão nº 227635, julgado em 

15/08/2005, 4ª Turma Cível, Relator CRUZ MACEDO, publicado no DJU em 

18/10/2005, p. 152) (Grifo inexistente no original) PEDIDO Diante do 

exposto requer a V. Exa. Requer: a) a concessão dos benefícios da 

Assistência Judiciária, por ser juridicamente pobre nos moldes da Lei nº 

1.060/50; b) a antecipação dos efeitos da tutela, face ser irrefragável, 

prima face, a verossimilhança do direito alegado pelos Autores, que 

autoriza a antecipação do provimento judicial pretendido a final, 

majorando-se o valor mensal da pensão devida pelo Autor ao requerido 

para o equivalente a R$ 880,00, (oitocentos e oitenta reais) salário vigente, 

depositando-se o valor respectivo na Agencia 2086 Conta Poupança 

00043898-3º, até o dia 8 (oito) de cada mês em nome da ROSANGELA 

CLEMENTE; c) a intimação do Ministério Público; d) a designação de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento, com a citação da ré, para 

os fins pertinentes, sob as penas da lei; e) o prosseguimento do feito até 

final sentença e a procedência do pedido inicial em todos os seus termos, 

majorando-se a pensão devida pelo Autor ao Requerido para o equivalente 

a R$ 880,00 (oitocentos) salário vigente. Protesta o alegado provar por 

todos meios de provas admitidos em direito, especialmente pelo 

depoimento pessoal do requerido, oitiva de testemunha sem prejuízo de 

outras provas eventualmente cabíveis. À causa dá-se o valor de R$ 

880,00 (oitocentos e oitenta reais). Termos em que, Pede deferimento.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que a requerente tem 

empreendido diligências no sentido de localizar o endereço do requerido 

Edson Machado dos Santos, contudo, restando infrutífera, DEFIRO o 

pedido de citação por edital de fl. 41.Não havendo manifestação nos 

autos, no prazo legal, se faz necessária ainda à nomeação de curador 

especial.Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, 

do Código de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do 

procurador da UNIJURIS.Intime-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 28 de novembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 246082 Nr: 13658-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BSDSG, GDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de comparecer 

em audiência.

Logo, considerando o fato de que a Requerente não justificou em tempo a 

sua ausência, a extinção deste é medida que se impõe, senão vejamos o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei de alimento:

 Art. 7º. “O não comparecimento do autor determina o arquivamento do 

pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além de confissão quanto 

à matéria de fato.”

Corroborando o entendimento acima explanado, faz-se necessário 

colacionar a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

através da transcrição da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - DEFERIMENTO DA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E 

JULGAMENTO - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA - ART. 7º 

DA LEI 5.478/68 - ARQUIVAMENTO DO FEITO.

- Tratando-se de decisão sem caráter terminativo do feito, não se exige 

fundamentação elaborada, desde que permita à parte o conhecimento dos 

motivos de sua prolação, assegurando o pronunciamento contraditório.

- Ocorrendo a audiência de conciliação e julgamento sem a presença dos 

autores da ação de alimentos, bem como, não tendo sido apresentada a 

tempo e modo qualquer justificativa da ausência, nos termos do art. 7º da 

Lei nº 5.478/68, o arquivamento do feito é medida que se impõe. (TJMG 

Agravo de Instrumento 1.0439.08.093271-8/001 (1), Relator Elias Camilo, 

Data do Julgamento 27/08/2009, Data da Publicação 29/10/2009)

 Posto isso, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 7º da Lei 

5.478/68.

Custas à parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da 

justiça gratuita.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 180227 Nr: 22112-24.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TWZ, LPPZ, HPZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, 

impulsiono estes autos à parte autora, para requerer o que de direito, no 

prazo legal, ressaltando que no caso de inércia os autos serão remetidos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 230359 Nr: 18790-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA LINO, JOAQUIM JULIANO LINO, 

VALDECI CÂNDIDO LINO, GERALDO MATUZINHO LINO, LUCIANO TEDORO 

LINO, GERALDO LINO DA SILVA, MARIA APARECIDA LINO FANTUCCI, 

FATIMA MARIA LINO SANTOS, MARIA DE FATIMA LINO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GERALDO CALISTO LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o petitório de fls. 88.

Intime-se o inventariante para no prazo de 60 (sessenta) dias, juntar a 

certidão negativa de débito fiscal, atualizada, expedida pela fazenda 

pública federal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 162454 Nr: 13840-75.2013.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS, ZMDSR, GMDS, AVDS, SVRF, JMDS, MAMDS, 

GMDS, NMDS, EGP, GMDS, MMDS, JMDS, ZMDS, GMDS, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 
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OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Sumário dos bens 

deixados pelo falecimento de Pantalião Machado da Silva proposta por 

Zuelina Machado da Silva e Outros.

Analisando o presente feito, verifico que foram aportados os documentos 

pessoais e representações processuais da meeira e dos herdeiros (fls. 

14/44), atestado de óbito e documentos pessoais do de cujus (fls. 62/63), 

além dos documentos relacionados aos bens pertencentes ao acervo 

patrimonial (fls. 64/72)

Consta nos autos o termo de renúncia dos quinhões de todos os herdeiros 

(fl. 136), documentos referentes ao imóvel em lote 11, quadra 13, além das 

certidões negativas de débitos fiscais das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal (fls. 174/177).

Insta consignar que pelos documentos de fls. 168/172 restou demonstrado 

que a propriedade do imóvel denominado lote 11, da quadra 13, pertence 

ao de cujus.

 Assim, vejo que a homologação do feito é medida que se impõe.

Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 659 do 

CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos o 

Arrolamento Sumário, relativo aos bens deixados pelo falecimento de 

Pantalião Machado da Silva, atribuindo a meeira os bens descritos nestes 

autos, o que faço com observância dos artigos 660 a 663, ambos do CPC, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

 Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

 Com o trânsito em julgado, expeça-se a competente CARTA DE 

ADJUDICAÇÃO, fornecendo à parte interessada as peças necessárias, 

nos termos do artigo 659, § 2º, do CPC.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual para o devido lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura 

incidentes, nos termos do § 2º, do artigo 662, do CPC.

Em seguida arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263352 Nr: 27255-86.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBGDC, HVGDC, MGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de uma Ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens e pedidos 

liminares de pensão alimentícia e separação de corpus proposta por Lara 

Beatriz Guimarães da Cruz e Heloysa Vitória Guimarães da Cruz 

representada por sua genitora Marilene Guedes Guimarães, em face de 

Cleiton Cruz da Silva, devidamente qualificados.

Analisando o presente feito, verifico que em audiência de conciliação nos 

autos de fl. 39, as partes comunicaram que se reconciliaram, por 

consequinte a parte autora informou que não possui interesse no 

prosseguimento do feito, pugnando, assim, pela extinção da presente 

demanda.

 Nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz efeitos após a homologação judicial.

Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de desistência formulado pela 

exequente e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC, e, por 

consequência, revogo a liminar concedida às fls. 20/21.

Custas pela parte requerente, contudo, por se tratar de beneficiária da 

Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das custas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263228 Nr: 27152-79.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACBQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 25.

Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Para tanto, expeça-se ofício ao Registro Civil das Pessoas Naturais desta 

Comarca, para que proceda com a competente averbação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 229463 Nr: 18011-70.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DKAF, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CAIERÃO 

PERNONCINI - OAB:58.902

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos, as partes entabularam acordo às fls. 

93/94, pugnando pela homologação e consequente extinção e 

arquivamento do feito.

Deste modo, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação de fls. 93/94 celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 241051 Nr: 9167-97.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPM, SRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS E 

PÚBLICO EM GERAL, dos termos da respeitável sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.
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Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos.

Trata-se de Ação de Interdição c/c Pedido de Curatela e Concessão Tutela 

Provisória de Urgência ajuizada por Maurio Pinto Magalhães, requerendo a 

interdição de Silvana Ribeiro Lima, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Alega em síntese que a interditanda ajuizou ação previdenciária para fins 

de concessão de benefício previdenciário em razão do acometimento da 

doença de transtorno depressivo crônico CID 10 (F 33.3) e CID (F 32.3).

Registra que a doença neuropsicológica tem afetado sobremaneira a vida 

da interditanda, em virtude de sofrer irritabilidade, ansiedade, apatia, 

sentimento de tristeza, frustração, dentre outros, motivos pelos quais vem 

causando prejuízos em sua atividade laborativa e social.

Aduz que a requerida apresenta quadro clínico crônico de depressão, de 

maneira que não apresentado melhoras sem o uso das medicações, e 

ainda, devido ao uso de substâncias psicoativas, a interditanda sofre 

efeitos colaterais, tais como sonolência, distúrbio do sistema nervoso, 

distúrbio oculares-visão turva e transtornos de memória, além dos 

distúrbios psicóticos.

Desse modo, requer a interdição de Silvana Ribeiro Lima, nomeando o 

requerente como curador definitivo desta.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/33.

A inicial foi recebida às fls. 35/38, sendo deferida a tutela de urgência 

pretendida na exordial.

Devidamente citada e intimada às fls. 41, a curatelanda compareceu à 

audiencia designada, momento na qual foi realizado sua entrevista. (fl. 

44/46 – mídia de fl. 47).

Constestação por negativa geral foi apresentada às fls. 50/51.

Relatório psicossocial acostado às fls. 54/56.

Parecer ministerial à fl. 58, manifestando favoravelmente a curatela 

específica para administração dos bens de Silvana Ribeiro Lima, 

nomeando o requerente como curador.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Cuida-se de Ação de Interdição c/c Pedido de Curatela e Concessão 

Tutela Provisória de Urgência ajuizada por Maurio Pinto Magalhães, 

requerendo a interdição de Silvana Ribeiro Lima, a fim de decretar a 

interdição desta, nomeando o requerente como seu curador.

Inicialmente, sabe-se que a curatela tem por finalidade precípua preservar 

os interesses do curatelado/interditado, cuidando de tudo que diz respeito 

à sua pessoa e aos seus bens.

In casu, não restam dúvidas que a curatela deve ser deferida àquele que 

possui melhores condições de zelar pelos interesses do 

curatelado/interditado, a quem demonstre afeição ao incapaz.

Verifica-se, portanto, que a curatela constitui-se em instituto de interesse 

público, destinada, em sentido geral, a reger a pessoa ou administrar bens 

de incapazes que se encontram impossibilitados de regerem sua vida. 

Como o próprio nome diz, o instituto tem por finalidade preservar a defesa 

do curatelado/interditado, cuidando no que diz respeito a sua pessoa e ao 

seu patrimônio no limite da necessidade.

Na nomeação de curador o magistrado deve ter em vista a situação que 

melhor se amolda aos interesses do curatelado/interditado, não podendo 

permitir que questões econômicas e interesses particulares prevaleçam 

sobre seu bem-estar.

Nesse sentido é a jurisprudência:

 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DECRETAÇÃO DE 

NOMEAÇÃO DE CURADOR PELO JUÍZO MONOCRÁTICO DE PESSOA QUE 

VISA ATENDER OS INTERESSES DO INTERDITO. PREVALÊNCIA DO 

BEM-ESTAR DO CURATELADO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU 

CONFIRMADA. MANUTENÇÃO DO CURADOR NOMEADO. RECURSO 

IMPROVIDO. A curatela tem por finalidade precípua preservar os 

interesses do interditado, cuidando de tudo que diz respeito A sua pessoa 

e aos seus bens. Não resta dúvida de que a curatela deve ser deferida 

àquele que tem melhores condições de zelar pelos interesses do 

curatelado, a quem demonstre afeição ao incapaz. No caso dos autos, o 

magistrado "a quo", com base no acervo probatório e visando o bem estar 

do interdito, nomeou curador quem demonstrou ser mais apto para o 

exercício do munus. Sentença de primeiro grau confirmada. Recurso 

conhecido e improvido. Ã? unanimidade. (TJ/SE – Apelação Cível 

2009205539, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Suzana Maia Carvalho Oliveira, 

julgado em 30.06.2009)

 No caso em tela, verifica-se que o interditando não apresenta condições 

de reger por si só sua vida civil, uma vez que este possui Transtorno 

Depressivo Crônico (CID 10 F 33.3 e CID F 32.3) conforme laudo médico 

pericial de fl. 15/19.

Ademais, corroborando as alegações acima mencionadas, o estudo 

psicossocial aportado às fls. 54/56, também confirma que a interditanda 

não possui condições de ser integrada à vida comunitária e ao mercado 

de trabalho com a implementação e desempenho de atividades diárias.

Assim, vejo que o conjunto probatório aportado aos autos demonstram 

que a interditanda não possui condições de gerir os seus interesses da 

vida civil, demonstrando ainda que o requerente apresenta condições 

favoráveis para assumir o cargo de curador em prol da interditanda.

 Nesse sentido é a jurisprudência:

PLAUSÍVEL A TESE DEFENDIDA NO RECURSO DE QUE SE MOSTRA 

NECESSÁRIA A INTERDIÇÃO DO DEMANDADO, POSTO QUE A DOENÇA 

DE ALZHEIMER, DE QUE ESTÁ ACOMETIDO, O INABILITA PARA O 

EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL E PARA ADMINISTRAR E GERIR OS 

SEUS BENS. 2. OS LAUDOS MÉDICOS QUE INSTRUEM OS AUTOS DEIXAM 

PATENTE QUE O INTERDITANDO EXPERIMENTA QUADRO DE 

TRANSTORNO COGNITIVO PROGRESSIVO E DE DÉFICIT COGNITIVO DE 

MODERADO A SEVERO, COM DIMINUIÇÃO DA ORIENTAÇÃO GLOBAL, DA 

CONCENTRAÇÃO E DA ATENÇÃO, QUE O INABILITA PARA A PRÁTICA DE 

ATOS DA VIDA CIVIL, BEM COMO PARA GERIR SUAS FINANÇAS E 

NEGÓCIOS. 3. A NOMEAÇÃO DE UM DOS FILHOS DO INTERDITANDO 

PARA EXERCER O MÚNUS DE CURADOR PROVISÓRIO, EXIMINDO-O DE 

PRESTAR A GARANTIA LEGAL, ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O 

DISPOSTO NO ARTIGO 1.190 DO CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E 

P R O V I D O .  ( T J - D F  -  A I :  1 9 3 7 4 5 5 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0019374-55.2008.807.0000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de 

Julgamento: 19/03/2009, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2009, 

DJ-e Pág. 53) (destaques nossos)

Com efeito, diante da comprovação das necessidades especiais do 

interditando nos autos, constato que esta não apresenta condições de por 

si só praticar os autos da vida civil ou mesmo gerir suas finanças e 

negócios.

Por conseguinte, conquanto o novo Estatuto, que alterou a redação do 

artigo 1.727 do Código Civil, no sentido de que sejam fixados limites ao 

exercício da curatela, abrangendo, a priori, os atos previstos no artigo 

1.728 do Código Civil, o qual diz respeito essencialmente à alienação e 

aquisição de bens, no caso sub judice também devem abranger os atos 

patrimoniais que possam ser entendidos como “de mera administração”.

Desse modo, verifico que a pretensão contida na exordial merece 

acolhimento, uma vez que ficou demonstrado por meio do laudo médico (fl. 

15/19) e estudo psicossocial (fls. 54/56) que a interditanda apresenta 

quadro de saúde que limita o seu discernimento e a impede de gerenciar 

seus interesses da vida civil, motivo pelo qual a nomeação do requerente 

como curador de Silvana Ribeiro Lima, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I - DECRETO a interdição de Silvana Ribeiro Lima, qualificada nos autos, 

DECLARANDO-A relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a redação 

que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo estabelecidos;

II – NOMEIO-LHE curador o Sr. Maurio Pinto Magalhães, qualificado nos 

autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do 

CPC;

III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando a interditando 

Silvana Ribeiro Lima, portanto, privada de, sem o curador ora indicado, 

emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou 

ser demandado, e/ou praticar os atos de mera administração.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

 Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 
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naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pelo 

Curador.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento da 

interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209787 Nr: 1955-59.2016.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VG, NDOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECD, PVOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA 

SERRA - OAB:, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 Certifico que em cumprimento a decisão de fls. 220/222, item "4" intimo as 

partes para manifestarem acerca do relatório psicossocial de fls. 509/511, 

no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272588 Nr: 3119-88.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GFDR, MDNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAM, JDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA PATRICIA MAZIERO 

MARTINAZZO - OAB:23339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes em audiência nos 

autos tombados sob o código nº 249218, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 243537 Nr: 11649-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMMVZ, NFAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Josefa de Souza - 

OAB:17.378

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, bem como 

parecer ministerial de fl. 48, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes às fls. 46/47.

Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Por outro lado, quanto ao pedido de designação de audiência de 

conciliação para expor a preocupação da genitora em relação as visitas 

do genitor, INTIME-SE a parte autora para que formule a pretensão, 

indicando os fatos e fundamentos com a consequente especificação.

 Após o trânsito em julgado, venham-me os autos conclusos para análise 

do pedido de cumprimento de sentença proposto às fls. 50/51.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 253423 Nr: 19499-26.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 Certifico que intimo a parte requerida dos termos da sentença de fls. 98 a 

seguir transcrita: "Vistos. Analisando o presente feito, verifico que as 

partes aportaram petitório à fl. 97 informando que não possuem interesse 

no prosseguimento do feito, uma vez que as mesmas reconciliaram, 

pugnando, assim, pela extinção da presente demanda. Nos termos do art. 

200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz 

efeitos após a homologação judicial. Inexistindo óbice legal, homologo o 

pedido de desistência formulado pelas partes e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do CPC. Custas pela parte requerente, contudo, por se tratar de 

beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das custas. 

Publique-se. Cumpra-se. Arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 172177 Nr: 13793-67.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPSDS, TLSA, RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466, WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora foi devidamente intimada através de DJE n. 

10155, publicado em 12/12/2017, deixando decorrer o prazo sem 

manifestação nos autos, assim sendo, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento n. 056/2007-CGJ, impulsiono o presente feito para que a 

parte autora seja intimada pessoalmente, bem como na pessoa de seu 

advogado, a fim de informar o atual endereço do requerido, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção da presente ação.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 249222 Nr: 16008-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCD, MAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que na decisão de fl. 58 restou 

determinado a intimação pessoal da requerente, sendo esta devidamente 

intimada para manifestar interesse no prosseguimento (fl. 60).

Assim, considerando que a requerente não manifestou interesse no 

prosseguimento do feito (fl. 61), o que inviabiliza o prosseguimento dos 

autos, assim, a extinção do feito é medida que se impõe.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
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III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte requerente, JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser este beneficiário 

da justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 173873 Nr: 15666-05.2014.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA NUNES PINHEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, Cpf: 

87669927291, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte autora, razão pela qual:I - DECRETO o divórcio de 

Rosa Nunes Pinheiro de Oliveira e Sebastião de Oliveira, por 

consequência, DECLARO cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.A requerente voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja, qual seja, Rosa Nunes Pinheiro.Para tanto, expeça-se 

ofício ao Cartório Notarial e Registral da Comarca de Alto Alegre dos 

Parecis/RO, para que proceda com a competente averbação.II - CONDENO 

o requerido ao pagamento de pensão alimentícia em favor dos filhos Daniel 

Pinheiro de Oliveira, Samuel Pinheiro de Oliveira no valor equivalente a 

50% do salário mínimo vigente, além de contribuir com 50% das despesas 

extraordinárias dos filhos, à partir da citação.Por fim, DECLARO EXTINTO o 

feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código 

de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Custas pela parte 

requerida, contudo, anotando ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Às providencias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PALOMA DE PAULA 

BAMBIL, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 209252 Nr: 1415-11.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FATIMA BARBOSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO JUINA LTDA-EPP, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12036, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre as informações 

prestadas às fls. 212/213 pela Seguradora Líder do Consórcio do seguro 

DPVAT, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273827 Nr: 4142-69.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA FRANCIELE MODENA, JOSÉ 

ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, GLOBAL AMBIENT 

INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento detrês 

diligências ao oficial de justiça, no Centro desta cidade, a ser depositada 

em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão 

de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273495 Nr: 3834-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE TERESA CLAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, 

no bairro Vila Alta, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224485 Nr: 13771-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE SOUZA PARANHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar sobre a certidão negativa de fl. 73 da oficiala de justiça, bem 

como para efetuar o pagamento do importe de R$ 183,70 (cento e oitenta e 

três reais e setenta centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficiala de justiça LUBIA NUNES DA COSTA, mediante guia 

a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273923 Nr: 4225-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação e penhora, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, 

no bairro Jardim Tarumã, a ser depositada em guia própria a ser expedida 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no 

campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 222799 Nr: 12292-10.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDER LEANDRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUI PISCINAS TANGARA DA SERRA, IGUI 

WORD WIDE PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRAGA COSTA - 

OAB:66393

 Autos nº. 222799.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 26 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 253912 Nr: 19836-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVAL XAVIER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 253912.

 Natureza: Busca e Apreensão.

 Requerente: BV Financeira S/A.

 Requerido: Rosival Xavier dos Santos.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BV Financeira S/A 

em face de Rosival Xavier dos Santos, ambos qualificados.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 06/20.

Às fls. 21/23 foi deferida liminarmente a busca e apreensão pleiteada.

Às fls. 33/34 foram juntadas as certidões dos Oficiais de Justiça 

informando a impossibilidade de citação do Requerido, bem como da busca 

e apreensão do veículo objeto da lide, tendo em vista o estado em que o 

mesmo se encontrava.

A parte Requerente, às fls. 39/40, requereu a conversão do presente feito 

em ação executiva.

Às fls. 41 foi determinada a intimação da parte Requerente, antes de 

analisar o pedido de conversão da ação, tendo em vista que a liminar foi 

cumprida.

Às fls. 44 a parte Requerente reiterou o pedido de conversão do presente 

feito, eis o estado em que se encontra o veículo.

Às fls. 45 a Requerente pugnou pela desistência da ação, renunciando a 

qualquer prazo recursal.

 É o relatório.

 D E C I D O.

Em não havendo angularização do processo, é desnecessária a anuência 

da parte contrária, motivo pelo qual homologo a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ademais, informo que não houve nenhuma restrição judicial nos presentes 

autos sobre o veículo litigioso, nem mesmo foi determinada a inclusão 

judicial do nome do Requerido no SERASA.

 Custas processuais, se houver, pela parte Requerente, nos termos do 

art. 90, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 26 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262457 Nr: 26526-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYLOR FERNANDO DOS SANTOS 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Autos nº: 262457.

 Vistos,

 Tendo em vista a manifestação da parte Requerida de fls. 47, intime-se a 

parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, conforme decisão de fls. 45.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 26 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267404 Nr: 30199-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON ALEX WISNIEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 267404.

 Natureza: Ação de Busca e Apreensão.

 Requerente: Banco Panamericano S/A.

 Requerido: Marlon Alex Wisniewski.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco 

Panamericano S/A em face de Marlon Alex Wisniewski, ambos 

qualificados.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 06/27.

Às fls. 28/29, fora deferida liminarmente a busca e apreensão pleiteada.

Às fls. 34 o Banco Requerente requereu a extinção da ação, renunciando 

a qualquer prazo recursal.

 É o relatório.

 D E C I D O.

A priori, entendo que o caso em tela trata-se, na verdade, de um pedido de 
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desistência da ação pelo Requerente. Assim, em não havendo 

angularização do processo, é desnecessária a anuência da parte 

contrária, motivo pelo qual homologo a desistência da ação, nos termos do 

art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ademais, informo que não houve nenhuma restrição judicial realizada nos 

presentes autos sobre o veículo litigioso, motivo pelo qual a existência de 

eventuais restrições foram realizadas pelo Banco Requerente, ficando o 

mesmo responsável por eventual baixa.

 Custas processuais, se houver, pela parte Requerente, nos termos do 

art. 90, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 26 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273709 Nr: 4043-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO RIBEIRO, JOSÉ ARMANDO ARGENTA, 

RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, NEIVA NOVELLO 

ARGENTA, GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

dequatro diligências ao oficial de justiça, no bairro Parque das Mansões, a 

ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias 

on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272510 Nr: 3054-93.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO NOVO TARUMÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO DE ALMEIDA, UESLEI LEANDRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 272510.

Vistos,

Em atenção ao petitório de fls. 149, procedi busca do endereço da parte 

Requerida junto ao BACENJUD, a qual restou frutífera, conforme extrato 

anexo.

 Contudo, verifico que o endereço obtido é o mesmo descrito na inicial, 

onde foi realizada a tentativa de citação, que restou infrutífera.

 Assim, intime-se a parte Requerente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ademais, considerando que não há tempo hábil para promover a citação 

do Requerido Edinaldo de Almeida ante a proximidade da audiência de 

conciliação, redesigno a audiência anteriormente agendada para o dia 24 

de abril de 2018, às 13:30 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 26 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 259595 Nr: 24527-72.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:9725-B

 Autos nº: 259595.

Natureza: Ação de Execução.

Exequente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Executado: Titânia Comércio e Serviços de Tecnologia da Informação 

LTDA - ME.

Vistos,

 Trata-se de execução de termo de ajustamento de conduta de execução 

por quantia certa promovido por Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em desfavor de Titânia Comércio e Serviços de Tecnologia da 

Informação LTDA - ME, ambos qualificados.

 Praticados alguns atos processuais, a parte exequente às fls. 135 

informou que teve seu crédito satisfeito, bem como requereu a liberação e 

expedição dos valores depositados judicialmente.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo em vista o petitório de fls. 135, entendo que o processo deve ser 

extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, haja vista que a obrigação fora satisfeita.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, autorizo o levantamento da importância depositada 

judicialmente, mediante a expedição de alvará em favor do 

credor/exequente (Fundo Municipal de Meio Ambiente) a ser depositado na 

conta bancária indicada às fls. 11.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 26 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267327 Nr: 30146-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, COIMBRA IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO XAVIER BUENO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 267327.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 10, devolva-se a presente deprecata com as 

nossas homenagens.

 Cumpra-se.

Tangará de Serra - MT, 23 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 192858 Nr: 9223-04.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO PEREIRA BRANDÃO, DIVINA JARDINI 

BRANDÃO, ADAILTON PEREIRA BRANDÃO, GERSON PEREIRA 

BRANDÃO, NILVA MARIA DE CARVALHO BRANDÃO, ROSANI JARDINI 

BRANDÃO, ALDENOURA PEREIRA BRANDÃO, DIVINA JARDINI BRANDÃO, 

MARIA DAS GRAÇAS BRANDAO GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER CAETANO LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 
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OAB:OAB/MT:16910, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Autos nº: 192858.

 Natureza: Ação rescisão de contrato.

 Requerente: Espólio de João Pereira Brandão e outros.

 Requerido: Valter Caetano Locatelli.

 Vistos,

 Trata-se de ação de rescisão de contratual ajuizada em 1º de junho de 

2015 por Espólio de João Pereira Brandão, Divina Jardini Brandão, Adalton 

Pereira Brandão, Nilva Maria de Carvalho Brandão, Gerson Pereira 

Brandão, Rosani Jardini Brandão, Maria das Graças Brandão Gonzaga e 

Aldenoura Pereira Brandão em face de Valter Caetano Locatelli, ambos já 

qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que em 27 de outubro de 1999, os pais 

dos autores, celebraram um Instrumento Particular de Compromisso de 

Compra e Venda de Imóvel Urbano com o requerido, pelo valor de R$ 

125.072,00, sendo que deste valor, R$ 35.072,00 se referia às dívidas que 

foram assumidas pelo requerido.

 Seguiu narrando que após o falecimento dos vendedores, foi celebrado 

um acordo de quitação do contrato com alguns herdeiros, sendo que os 

autores Adailton, Nilva e João deixaram de assinar em razão do 

descumprimento do contrato por parte do requerido em relação ao débito 

junto ao Hospital Santa Ângela e à empresa de telefonia TELEMAT.

 Narrou a parte autora ainda que referido acordo foi utilizado na ação de 

imissão de posse, sendo que a liminar deferida naqueles autos foi 

cassada pelo TJMT.

 Por conta disso, sustentou que o acordo celebrado apenas com alguns 

dos herdeiros é nulo e que requerido não efetuou o pagamento integral 

das obrigações assumidas, de modo que pugnou pelo reconhecimento da 

nulidade do acordo, bem como pela rescisão do contrato de compra e 

venda de imóvel.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 22/120.

 Despachada a inicial (fls. 142) e devidamente citada (fls. 144-vº), a parte 

requerida apresentou contestação às fls. 147/169 sustentando, em 

preliminar, a ilegitimidade ativa, a necessidade de interpelação prévia, a 

decadência do direito de pleitear a nulidade do acordo, bem como a 

ausência de interesse processual, causa de pedir e documentos 

indispensáveis à propositura da ação.

 No mérito, sustentou a quitação do contrato, tendo em vista que o 

documento apresentado referente ao débito junto à TELEMAT é anterior ao 

contrato, objeto dos autos, bem como que o débito junto ao Hospital Santa 

Ângela foi objeto de ação monitória julgada extinta sem resolução do 

mérito ante a ausência de eficácia executiva do título. Logo, refutou a 

parte requerida o suposto inadimplemento contratual.

 Ao final, caso não seja acolhido qualquer dos pedidos preliminares, 

pugnou pela improcedência da ação, bem como pela condenação da parte 

autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

 Às fls. 197/198 foi noticiado o falecimento do autor João Pereira Brandão, 

sendo que às fls. 199 foi determinada a suspensão do processo até a 

habilitação do espólio ou dos sucessores.

 Às fls. 202 a parte requerida pugnou pela intimação da autora Divina, 

viúva de João Pereira Brandão para informar a existência de espólio ou 

apresentar os herdeiros para fins de habilitação.

 Às fls. 204/205 a parte autora requereu a habilitação do espólio de João 

Pereira Brandão.

 Às fls. 220 foi determinada a intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do pedido de habilitação, sendo determinada 

substituição processual pelo espólio em caso de concordância.

 Às fls. 229 foi certificado o decurso de prazo para a parte autora 

apresentar impugnação à contestação.

 Às fls. 230/237 a contestação foi impugnada.

 Às fls. 239/244 a parte requerida informou que quitou todos as taxas e 

impostos, inclusive IPTU até o ano de 2014, bem como pugnou pela 

aplicação da teoria do adimplemento substancial.

 Às fls. 290 foi designada audiência de conciliação.

 Às fls. 292 a conciliação restou inexitosa.

 Às fls. 293/294 a parte autora se manifestou acerca do petitório de fls. 

239/244 e documentos.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Como as partes, na audiência de conciliação, se deram por satisfeitas 

com as provas documentais produzidas e considerando que os elementos 

necessários à formação de minha convicção já se encontram coligidos 

aos autos, estando, então, a causa madura e apta para ser julgada, 

conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

 Sendo assim, justificada a possibilidade de julgamento antecipado do 

processo, antes de enfrentar o mérito cumpre-me decidir as preliminares 

suscitadas pela parte requerida, quais sejam, a ilegitimidade ativa, a 

necessidade de interpelação prévia, bem como a ausência de interesse 

processual, causa de pedir e documentos indispensáveis à propositura da 

ação.

 No que tange à ilegitimidade ativa, razão não assiste à parte requerida, 

tendo em vista que os herdeiros detém legitimidade para figurar no polo 

ativo na condição de sucessores dos falecidos em razão do 

encerramento do inventário que resulta no desaparecimento da figura do 

espólio.

 Quanto à necessidade de interpelação prévia, razão também não assiste 

à parte requerida, tendo em vista que a rescisão do contrato pleiteada nos 

autos está amparada na inadimplência da obrigação assumida pelo 

requerido, de modo que é dispensada a interpelação prévia, vez que a 

inadimplência, por si só, constitui o devedor em mora, consoante dispõe o 

art. 397 do Código Civil. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ora colacionado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA 

E COMPRA COM PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE / 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL – RESOLUÇÃO DO INSTRUMENTO – CABIMENTO – ART. 

475 DO CC/2002 – OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA DESCUMPRIDA – 

DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – 

ART. 397 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CC/2002 – OBRIGAÇÃO DOS 

DEVEDORES DE PAGAR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELOS 

CREDORES – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – ART. 408 DO CC/2002 – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 

1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E 

REJEITADO. Diante do descumprimento contratual é lícito à parte lesada 

pelo inadimplemento pleitear a resolução do contrato, se não preferir exigir 

que ele seja cumprido, sendo cabível, em quaisquer dos casos, 

indenização por perdas e danos (art. 475 do CC). Nos termos do art. 397 

do CC que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu 

termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”, acrescentando seu 

parágrafo único “não havendo termo, a mora se constitui mediante 

interpelação judicial ou extrajudicial”. Devidamente constituída a mora, 

estão os devedores obrigados ao pagamento de todos os prejuízos 

sofridos e comprovados pelos credores. O devedor incorre na cláusula 

penal quando culposamente deixa de cumprir a obrigação ou se constitua 

em mora (art. 408 do CC). Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, 

obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, 

circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o 

objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via 

extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes 

vícios que reclamem correção.” (ED 79034/2017, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017) (Original sem grifo)

 Quanto à ausência de interesse processual, causa de pedir e 

documentos indispensáveis à propositura da ação, bem como a prejudicial 

de mérito suscitada, entendo que estas se confundem com o mérito da 

demanda, eis que fundadas na possibilidade de rescindir o contrato em 

razão do débito junto ao Hospital Santa Ângela e na validade do acordo 

firmado pelo requerido e parte dos herdeiros.

 Por essa razão, serão analisadas juntamente com o mérito da demanda.

 Não havendo outras preliminares e nem questões prejudiciais a ser 

decididas, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de 

meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988.

 Pois bem. Inicialmente, quanto à validade do acordo firmado pelo requerido 

e parte dos herdeiros, verifico que a pretensão da parte autora é a 

declaração da sua nulidade em razão de não ter sido firmado por todos os 

herdeiros.

 Ocorre que, segundo meu convencimento, não é o caso de se declarar a 

nulidade, mas sim reconhecer sua ineficácia em relação aos que não 
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aderiram ao referido instrumento negocial.

 Ora, como se pretendia, aparentemente, por meio do acordo de fls. 50/52, 

regularizar a questão dominial do imóvel, forçoso reconhecer a ineficácia 

do referido instrumento negocial, já que, como se instaurou um condomínio 

pro indiviso após a morte do Sr. Avelino e da Sra. Avelina entre seus 

filhos herdeiros, para que houvesse a transmissão dominial da 

integralidade do bem imóvel negociado necessariamente todos os 

herdeiros deveriam anuir, o que não ocorreu.

 Assim, forçoso reconhecer que o acordo celebrado às fls. 50/52 é 

ineficaz.

 Por outro lado, quanto à rescisão do negócio jurídico em razão do 

descumprimento contratual pelo requerido, é certo que os contratos se 

regem pelos princípios da boa-fé, da autonomia de vontades, da liberdade 

de contratar, da relatividade de seus efeitos, sendo que o que mais 

interessa ao caso sub judice é o princípio da força vinculante ou da 

obrigatoriedade da convenção, conhecido como pacta sunt servanda.

 Por força do princípio da obrigatoriedade, que é corolário da boa-fé e da 

autonomia da vontade, tem-se que o contrato se constitui em lei entre as 

partes, de modo que são concebidos para serem cumpridos, 

sujeitando-se, obviamente, a todas as sanções que tutelam as obrigações 

legais.

 O renomado civilista Silvio Venosa, ao tratar da força obrigatória dos 

contratos, enfatiza que, “sem a força obrigatória, a sociedade estaria 

fadada ao caos” (in: Direito Civil, Ed. Atlas, volume II, 3ª Edição, pág. 461), 

sendo que mais adiante esclarece o seguinte:

“Pelo princípio fundamental da obrigatoriedade das convenções, não é 

lícito a uma das partes alterar a avença unilateralmente, ou pedir ao juiz 

que o faça. A vontade conjunta dos contraentes, como é curial, pode 

evidentemente revisar e alterar o pactuado, dentro dos princípios de sua 

autonomia.” (obra citada, pág. 461).

 Feitas essas considerações, passo a analisar tal questão, cumprindo-me 

relembrar que, pelo instrumento de fls. 172/178, o requerido comprou o 

bem pelo preço de R$ 125.072,00, sendo que, deste valor, R$ 35.072,00 

se referia às dívidas que foram assumidas pelo requerido.

 Anoto que é incontroverso o cumprimento de todas as obrigações 

assumidas pelo requerido nos itens A.I, A.IV, A.V, A.V, B e C (fls. 

175/176), tendo a parte autora apontado na inicial apenas o 

descumprimento das obrigações previstas nos itens A.II e A.III, sendo que 

tais obrigações totalizam R$ 16.758,00, representando 13,4% do preço 

total do negócio.

 Quanto a este descumprimento parcial, diga-se de passagem que inferior 

a 15%, analisando os autos, verifico que o requerido realmente não 

comprovou o pagamento dos débitos junto à TELEMAT e ao Hospital Santa 

Ângela.

 Nessa esteira, tendo a parte autora comprovado a existência da 

obrigação através do contrato de fls. 37/42, competia ao requerido a 

prova do pagamento, consoante dispõe o art. 320 do Código Civil, in 

verbis:

“Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento 

particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do 

devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a 

assinatura do credor, ou do seu representante.”

 No caso dos autos, o requerido não juntou qualquer documento apto a 

comprovar sua alegação de que o débito junto à TELEMAT foi quitado, 

tendo se limitado a realizar alegação neste sentido.

 Já quanto ao débito junto ao Hospital Santa Ângela, ficou 

documentalmente provado ter sido extinta a ação monitória ajuizada pelo 

Hospital em face do Sr. Avelino (fls. 182/185), embora seja verdade que 

tal extinção não se deu pelo pagamento, mas sim pela inadequação da via 

eleita, tendo o Hospital, pelo que parece, deixado de ajuizar a ação de 

cobrança cabível dentro do prazo prescricional de seu crédito.

 Assim, embora não tenha havido o pagamento, verdade é que o espólio 

também não foi cobrado por tal dívida.

 Registro que incumbia à parte requerida a prova do cumprimento das 

obrigações assumidas, isso porque se trata de fato extintivo, modificativo 

ou impeditivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE DA PARTE – PRELIMINAR – 

REJEITADA – INTERESSE E LEGITIMIDADE DEMONSTRADOS – MERITO – 

PAGAMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ONUS DO DEVEDOR – ARTIGO 

320 DO CC – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – 

HONORARIOS RECURSAIS – INTELIGENCIA DO § 11, DO ARTIGO 85, DO 

CPC – MAJORAÇÃO – TUTELA DE URGENCIA – TRIBUNAL – CONCESSÃO 

– POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Somente não 

tem interesse e legitimidade para residir em juízo àquele cuja decisão não 

lhe conferir direitos ou obrigações. Embora não assinando o contrato, 

entretanto, sua rescisão afetará sua saída do imóvel, com reintegração da 

posse do bem, constatado está a ausência e legitimidade para residir no 

polo passivo da demanda que visa a rescisão c/c reintegração. 2-Não 

comprovando o cumprimento de suas obrigações assumidas quando 

firmou o contrato, não evidenciando prova de pagamento das prestações 

contratadas, ônus de prova que compete ao devedor (artigo 320 do CC), 

correta a decisão de primeiro grau que julga procedente a ação de 

rescisão contratual e determina, incontinenti, a reintegração de posse. 3- 

Em homenagem ao trabalho desenvolvido pelo advogado, depois de 

prolação da sentença, de rigor, por imposição de norma cogente do CPC, a 

majoração da verba honorária, égide dos acalentados ‘honorários 

recursais’. 4- Estando demonstrado nos autos ao fundamentos da 

concessão de tutela de urgência, égide do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, não há óbice que, fundamentando a decisão, o tribunal 

conceda, de imediato, o cumprimento do julgado. Tem este aspecto 

importância que se destaca como pressuposto para o exercício pleno da 

cidadania nos Estados Democráticos de Direito, garantindo aos cidadãos a 

concretização dos direitos que lhes são constitucionalmente 

assegurados.” (Ap 92271/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, 

Publicado no DJE 10/10/2017) (Original sem grifo)

 Por outro lado, é verdade que houve o que a doutrina e a jurisprudência 

têm chamado de pagamento substancial.

 Em que pese a parte requerida tenha suscitado esta tese jurídica após a 

contestação, deve ficar claro que não se trata de inovação fática, uma 

vez que desde a inicial estava claro o inadimplemento parcial do contrato, 

especificamente em relação às duas obrigações acima citadas, que dão 

menos que 15% do preço total do negócio, como já destacado.

 Como sabido, se aplica ao processo civil as máximas da mihi factum, dabo 

tibi ius (me dá os fatos, e eu te darei o direito) e iura novit curia (o juiz 

conhece o direito), de modo que o conhecimento desta tese jurídica, 

decorrente de fatos já descritos desde a inicial, não implica em inovação 

no julgamento.

 Aliás, para que não se alegasse violação ao atual art. 10 do Código de 

Processo Civil, oportunizei expressamente manifestação à parte autora, 

tendo esta apresentado o petitório de fls. 293/294 se limitando a suscitar a 

suposta preclusão consumativa da questão, o que entendo não ter 

ocorrido.

 Estritamente acerca do alegado adimplemento substancial, prefacialmente 

devo pontuar que o mesmo decorre da aplicação do princípio da função 

social do contrato. Nesse sentido é o enunciado 361 da IV Jornada de 

Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, in verbis:

“O adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de 

modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da 

boa-fé objetiva, balizando a aplicação do art. 475.”

 A corroborar referido entendimento colaciono o seguinte julgado do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 

543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA 

DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. 

INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO 

DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3º, DA LEI COMPLEMENTAR 

118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 

4º, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE 

ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP). 1. 

A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de 

forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, 

não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que 

prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial 

(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 

1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz 
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Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 

958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 

06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro 

Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; 

AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado 

em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; 

REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de 

Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg 

no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 

02.08.2005, DJ 05.09.2005). 2. É que: "A regra da congruência (ou 

correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e 460) é decorrência do 

princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de 

pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as 

matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer 

significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o 

juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem 

pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: 

cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1º e 51); cláusulas gerais (CC 2035 

par. ún) da função social do contrato (CC 421), da função social da 

propriedade (CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da função social da 

empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação 

de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições 

da ação e pressupostos processuais (CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 3º; 301, 

X; 30, § 4º); incompetência absoluta (CPC 113, § 2º); impedimento do juiz 

(CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4º); 

pedido implícito de juros legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de 

correção monetária (L 6899/81; TRF-4ª 53); juízo de admissibilidade dos 

recursos (CPC 518, § 1º (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de 

Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante", 10ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 

669). (...) 8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido 

ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 

1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

01/09/2010, DJe 30/09/2010) (Original sem grifo)

 Sendo assim, de acordo com a teoria do adimplemento substancial, o 

credor fica impedido de rescindir o contrato, caso haja cumprimento de 

parte essencial da obrigação assumida pelo devedor.

 Porém, preciso desde já ressalvar que isto não implica em reconhecer 

perdão ou muito menos quitação quanto à parte não adimplida. 

Definitivamente não! O credor não perde o direito de obter o restante do 

crédito, podendo se utilizar da via própria para satisfação do débito.

 Embora não seja expressamente prevista no Código Civil, a teoria tem sido 

aplicada em muitos casos, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, 

tendo como base, além do princípio da boa¬-fé, a função social dos 

contratos, a vedação ao abuso de direito e ao enriquecimento sem causa. 

Por oportuno, transcrevo os seguinte precedentes jurisprudenciais sobre 

a matéria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO 

DE RESCISÃO PARCIAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - SALDO 

DEVEDOR DIMINUTO - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME - 

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE - TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - APLICAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTES - AGRAVO IMPROVIDO.” (AgRg no AREsp 155.885/MS, 

Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2012, 

DJe 24/08/2012) (Original sem grifo)

 No caso em apreço, como já amplamente destacado, verifico que restou 

demonstrada a inadimplência do requerido tão somente em relação aos 

débitos assumidos junto à TELEMAT e ao Hospital Santa Ângela, que 

correspondem a 13,4% do valor total do contrato.

 Assim, diante do significativo valor adimplido pelo requerido (86,6%), 

entendo que não se mostra razoável autorizar a resolução do contrato, 

estando neste mesmo sentido o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que envolveu caso semelhante:

RAC - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA 

VOLUNTÁRIA DO PROMITENTE COMPRADOR - PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - REJEITADA - PRELIMINAR DE CARÊNCIA 

DA AÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - MÉRITO - MORA 

EX PERSONA COMPROVADA - RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA - 

CLÁUSULA CONVENCIONAL DE MULTA E PERDAS E DANOS EM 

SIMETRIA COM O CASO CONCRETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ARBITRADOS DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - Havendo previsão contratual de irrevogabilidade e 

irretratabilidade, que exclui o crédito dos promitentes vendedores do plano 

de recuperação judicial, não há que falar em competência do Juízo 

Falimentar para processar e julgar esta causa. 2 - Ausentes as razões 

concretas pelas quais os Apelantes desejam obter a reforma da sentença, 

na parte que trata da carência da ação e de ausência de pressuposto 

para concessão da tutela antecipada, é de rigor o não conhecimento desta 

preliminar recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3 - É 

recomendável a aplicação da teoria do adimplemento substancial do 

contrato quando se verificar o cumprimento significativo da obrigação 

pactuada, em percentual superior a 75%, conforme precedentes do STJ, o 

que não é o caso dos autos. 4 - Estando comprovada a existência de 

cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, à luz do art. 1.417 do CC, o 

crédito decorrente da promessa de compra e venda não se sujeita ao 

plano de recuperação judicial. 5 - Se o contrato é bilateral e regido pelas 

normas do direito civil, não há motivos para reduzir o percentual da multa 

contratual. 6 - O perdimento do valor pago pelo promitente comprador 

pelos sete anos em que permaneceu no imóvel, mesmo após notificado 

para sua desocupação, sem qualquer contraprestação, é justo, uma vez 

que os promitentes vendedores ficaram impedidos de exercer o seu direito 

de propriedade garantido constitucionalmente. 7 - Os critérios 

estabelecidos no revogado artigo 20, § 3º do CPC, foram valorados de 

forma concreto e com absoluta conotação com o caso concreto.” 

(65812/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 

10/04/2017) (Original sem grifo)

Neste cenário fático, por ter havido pagamento substancial, entendo que 

não devo acolher o pedido de rescisão formulado, cumprindo-me mais uma 

vez ressalvar que isto não implica em reconhecer perdão ou muito menos 

quitação quanto à parte não adimplida, podendo a parte autora se utilizar 

da via própria para satisfação da eventual obrigação ainda existente.

Por fim, deixo de aplicar pena por litigância de má-fé, por não vislumbrar 

presente qualquer uma das hipóteses autorizadoras da aplicação da 

referida sanção.

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial e, por 

conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 A título de sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código 

de Processo Civil.

 Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 26 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273702 Nr: 4033-55.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PEREIRA RIBEIRO, GLOBAL AMBIENT 

INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim Tanaka, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175966 Nr: 17968-07.2014.811.0055

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON PEREIRA BRANDÃO, NILVA MARIA 

DE CARVALHO BRANDÃO, ALDENOURA PEREIRA BRANDÃO, GERSON 

PEREIRA BRANDÃO, DIVINA JARDINI BRANDÃO, ROSANIA JARDINI 

BRANDÃO, CAIO CESAR RODRIGUES GONZAGA, DIVINA JARDINI 

BRANDÃO, MARIA DAS GRAÇAS BRANDAO GONZAGA, ESPOLIO DE 

JOÃO PEREIRA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Autos nº: 175966.

 Natureza: Imissão de posse.

 Requerente: Valter Caetano Locatelli.

 Requerida: Adailton Pereira Brandão e outros.

 Vistos,

 Trata-se de ação de imissão de posse com pedido de antecipação de 

tutela ajuizada em 16 de setembro de 2014 por Valter Caetano Locatelli em 

desfavor de Adailton Pereira Brandão, Nilva Maria de Carvalho Brandão, 

Adelnoura Pereira Brandão, Divina Jardini Brandão, Gerson Pereira 

Brandão, Rosania Jardini Brandão, Maria das Graças Brandão Gonzaga, 

Caio Cesar Rodrigues Gonzaga e Espólio de João Pereira Brandão, ambos 

já qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que em 27 de outubro de 1999, 

celebrou um Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda 

de Imóvel Urbano com os pais dos requeridos, pelo valor de R$ 

125.072,00.

 Seguiu narrando que com a assinatura do contrato o autor ficaria imitido 

na posse dos imóveis, sendo que o domínio seria transmitido após a 

quitação do contrato.

 Narrou que posteriormente a genitora dos requeridos veio a óbito e 

mesmo tendo realizado o pagamento integral do contrato aos herdeiros, 

ora requeridos, permaneceram estes na posse do imóvel e negaram a 

outorga da escritura.

 Aduziu, ainda, que parte dos herdeiros reconheceram a venda, tendo 

celebrado um termo de acordo.

 Por conta disso, pugnou pela concessão de tutela antecipada para, 

inaudita altera pars, obrigar os requeridos a desocuparem o imóvel.

 Ao final requereu a procedência da ação para que os requeridos 

desocupem o imóvel e a imissão da posse em seu favor definitivamente

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 13/35.

 A inicial foi recebida às fls. 40/41, oportunidade em que foi deferida a 

antecipação de tutela.

 Às fls. 53/54 houve o comparecimento espontâneo da parte requerida.

 Às fls. 64/66 a parte requerida informou a interposição de recurso de 

agravo de instrumento em face da decisão que deferiu o pedido de 

antecipação de tutela.

 Às fls. 85/88 veio aos autos a decisão que deferiu a liminar do recurso de 

agravo de instrumento.

 Às fls. 93/109 a parte requerida apresentou contestação sustentando, em 

preliminar, a ausência de interesse de agir e a exceção de contrato não 

cumprido.

 No mérito, sustentou que o autor não comprovou o pagamento das dívidas 

que assumiu, tendo informado que o débito atualizado junto ao Hospital 

Santa Ângela perfaz a importância de R$ 112.525,36.

 Aduziu ainda que o contrato de fls. 31/33 não pode ser considerado como 

prova de pagamento, uma vez que não foi firmado por todos os herdeiros.

 A contestação foi impugnada às fls. 120/123.

 Às fls. 142 foi determinada a suspensão do processo até a habilitação do 

espólio ou sucessores do requerido João Pereira Brandão.

 Às fls. 144/145 a parte autora requereu a intimação da requerida Divina 

Jardini Brandão, em razão de ser viúva de João Pereira Brandão e figurar 

no polo passivo da ação.

 Às fls. 146 foi determinada a intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do pedido de habilitação, sendo determinada 

substituição processual pelo espólio em caso de concordância, bem como 

a intimação das partes para especificarem as provas.

 Às fls. 147 a parte autora pugnou pela produção de prova oral.

 Às fls. 148/149 a parte autora pugnou pelo registro da presente ação nas 

matrículas dos imóveis discutidos nos autos.

 Às fls. 163 a parte requerida pugnou pela habilitação do espólio de João 

Pereira Brandão através da inventariante Divina Jardini Brandão.

 Às fls. 176 a parte autora concordou com a habilitação.

 Às fls. 176 foi certificado o decurso de prazo para os requeridos 

especificarem as provas.

 Às fls. 179 foi designada audiência de conciliação.

 Às fls. 181 a conciliação restou inexitosa.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Como as partes, na audiência de conciliação, se deram por satisfeitas 

com as provas documentais produzidas e considerando que os elementos 

necessários à formação de minha convicção já se encontram coligidos 

aos autos, estando, então, a causa madura e apta para ser julgada, 

conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

 Sendo assim, justificada a possibilidade de julgamento antecipado do 

processo, antes de enfrentar o mérito cumpre-me decidir as preliminares 

suscitadas pela parte requerida, quais sejam, a ausência de interesse de 

agir e a exceção de contrato não cumprido.

 Analisando os autos, verifico que as preliminares suscitadas de ausência 

de interesse de agir e exceção de contrato não cumprido se confundem 

com o mérito da demanda, eis que fundadas na ausência dos requisitos 

para a imissão da posse e do pagamento integral do contrato.

 Por essa razão, serão analisadas como questão de mérito.

 Não havendo outras questões preliminares e questões prejudiciais a 

serem analisadas, passo à análise do mérito da presente ação, expondo 

as razões de meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 

93, inciso IX, da Constituição de 1988.

A ação de imissão de posse, que possui natureza petitória e não 

possessória, tem por objetivo assegurar ao proprietário o direito de usar, 

gozar e dispor de sua propriedade e de reavê-la do poder de quem 

injustamente a possua, ex vi artigo 1.228 do Código Civil, ou seja, é a ação 

reservada ao titular do direito de propriedade que ainda não obteve a 

posse de seu bem.

Ademais, ainda que o contrato de compra e venda não tenha sido 

registrado, é facultado ao compromissário comprador o exercício da ação 

de imissão de posse. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. REIVINDICATÓRIA. A imissão de 

posse é o meio processual cabível para conferir posse a quem ainda não 

a tem, possuindo legitimidade tanto o proprietário registral quanto aquele 

que figura como adquirente em promessa de compra e venda. Os 

elementos de cognição acostados aos autos são no sentido da tese do 

demandado, de que o autor adquiriu e pagou exatamente pela área da qual 

tomou posse, inexistindo, assim, qualquer direito de sua parte sobre a 

parte dos fundos do Lote 13 onde está edificada a casa atualmente 

ocupada por um filho da ré. Litigância de má-fé afastada. DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70073019424, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 30/08/2017) (Original sem grifo)

 In casu, restou comprovado que em 27 de outubro de 1999 o autor 

adquiriu os imóveis objetos da presente ação mediante Instrumento 

Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano (fls. 

16/21).

 Por outro lado, restou incontroversa a posse do imóvel pela parte 

requerida, uma vez que não houve impugnação acerca da afirmação da 

parte autora na inicial que não houve a desocupação do imóvel, mesmo 

tendo sido requerida de forma amigável.

 É de se ressaltar, ainda, que na presente data julguei improcedente a 

ação de rescisão do contrato em apenso (código 192858), a qual 

reconheci o adimplemento substancial pelo comprador.

 Assim, o fato da parte autora não ter comprovado o pagamento integral 

do contrato, não tem o condão de afastar o acolhimento do pedido 

formulado na inicial, seja pelo reconhecimento do adimplemento 

substancial e pela cláusula 4 do contrato objeto dos autos, a qual dispõe 

que o compromissário comprador no ato da assinatura do instrumento 

seria imitido na posse dos imóveis.

A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE 

POSSE. DOMÍNIO. COMPROVAÇÃO. RESÍDUO MÍNIMO DO DÉBITO. 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Aação de imissão 

de posse compete a quem nunca teve a posse do bem litigioso, de modo 
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que se funda no direito à posse, com origem em contrato. 2. Aautora 

possui o domínio sobre o imóvel e a consequente faculdade de usar, 

gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la do poder de quem 

quer que injustamente a possua ou detenha, nos termos do art. 1.228 do 

Código Civil. 3. Não se justifica a recusa de entrega do bem em face de 

eventual existência de resíduo mínimo do débito. A doutrina e a 

jurisprudência, em prestígio ao vínculo contratual e em observância aos 

princípios da boa-fé e da função social do contrato, têm adotado a teoria 

do adimplemento substancial, segundo a qual é possível impedir o 

exercício do direito potestativo de resolução do contrato por parte do 

credor em face de um mínimo descumprimento da obrigação.4. Recurso 

conhecido e desprovido. (TJ-DF, Acórdão n.858637, 20140020234733AGI, 

Relator: SEBASTIÃO COELHO 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 

25/03/2015, Publicado no DJE: 07/04/2015. Pág.: 239)(Original sem grifo)

“ I M I S S Ã O  D E  P O S S E .  A Ç Ã O  A J U I Z A D A  P O R 

COMPROMISSARIO-COMPRADOR. DIREITO A POSSE. PROMESSA DE 

VENDA E COMPRA NÃO REGISTRADA. ADMISSIBILIDADE. 

OBRIGANDO-SE O PROMITENTE-VENDEDOR NO CONTRATO A PROCEDER 

A ENTREGA DO IMOVEL AO COMPROMISSARIO-COMPRADOR, DESDE 

LOGO OU EM DETERMINADO TEMPO, A ESTE E FACULTADO O EXERCICIO 

DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE, AINDA QUE NÃO ESTEJA A 

PROMESSA REGISTRADA NO ALBUM IMOBILIARIO. RECURSO ESPECIAL 

CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. (REsp 93.015/PR, Rel. Ministro BARROS 

MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 12/08/1996, DJ 29/10/1996, p. 

41655) (Original sem grifo)

 Aliás, como sabido, é certo que os contratos se regem, dentre outros 

princípios, pelo princípio da força vinculante ou da obrigatoriedade da 

convenção, conhecido como pacta sunt servanda, sendo que por meio 

deste o autor já deveria estar na posse do bem desde a celebração da 

compra e venda.

 Se não houve o integralmente cumprimento da avença, mas tendo sido o 

preço pago comprovadamente em valor substancial (cerca de 90%) 

conforme reconhecido nos autos em apenso (processo código 192858), 

deve a parte requerida se valer do meio adequado para compelir o 

recebimento da eventual parte restante do pagamento.

 Logo, sem mais delongas, registro ser do meu convencimento que devo 

acolher o pedido formulado para o fim de imitir o autor na posse do imóvel 

por ele adquirido.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado pela parte autora 

para o fim de imitir o autor na posse do imóvel descrito na inicial, 

determinando que a parte requerida e quem mais se encontre no imóvel o 

desocupem, em 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada, 

sendo que desde já autorizo reforço policial, se necessário.

 A título de sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa (fls. 37), com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 26 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228781 Nr: 17448-76.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO LUIZ ACCO, JUCIRLEI DE CONTO ACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA 

AGRÍCOLA - COOCENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14259-B, Rayane de Brito Correa - OAB:22274-O/MT, VINICIUS 

DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ULIANA ORLANDO - 

OAB:35818 OAB PR

 Autos nº: 228781.

 Vistos,

 A parte embargante, às fls. 282/289, requereu seja deferido o pagamento 

das custas ao final do processo, alegando que as custas de distribuição 

correspondem a R$ 17.142,10, não possuindo liquidez patrimonial para 

realizar o pagamento.

 O pedido de pagamento de custas ao final do processo exige o 

preenchimento dos mesmos pressupostos para o deferimento da 

gratuidade da justiça.

 No caso em apreço, a gratuidade da justiça foi revogada, haja vista a 

demonstração de que a parte embargante possui suficiência de recursos 

para arcar com as custas e despesas processuais, conforme decisão de 

fls. 279/281.

 Desse modo, não há como se acolher o pedido de pagamento das custas 

ao final do processo, pois ausentes os requisitos necessários para sua 

concessão.

 Por outro lado, o § 6º do art. 98 do Código de Processo Civil prevê que o 

juiz poderá conceder o direito ao parcelamento de despesas processuais 

que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

 O art. 468, §§ 6º ao 8º da CNGC regulamenta o parcelamento das custas, 

estabelecendo que:

“Art. 468.

§ 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.

 § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz.

 § 8º O parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a 

serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo”.

 Assim, diante da demonstração do elevado valor das custas de 

distribuição, aliado ao fato da parte embargante demonstrar a dificuldade 

em suportar o pagamento de forma integral, entendo que deve ser 

facultado o pagamento parcelado das custas de distribuição, em 6 

parcelas mensais e sucessivas.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de fls. 282/289 de pagamento das 

custas ao final do processo.

 Faculto à parte embargante o pagamento das custas de distribuição em 6 

parcelas mensais e sucessivas, devendo o pagamento da primeira parcela 

ser realizada no prazo de 15 (quinze) dias após a disponibilização da guia, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito.

Encaminhe-se e-mail ao Departamento de Controle e Arrecadação 

(dca@tjmt.jus.br) comunicando o deferimento do pagamento parcelado 

das custas de distribuição, para que seja lançada essa informação no 

sistema de arrecadação.

Após a adoção da providência acima, a parte deverá acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no link “emissão de guias online”, escolher 

a opção “distribuição/mediação” na coluna “Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas” e lançar o número do processo. O sistema alertará a 

seguinte mensagem: “existe um parcelamento cadastrado para esse 

processo deseja emitir sua guia”, momento em que será possível emitir a 

guia para pagamento.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 23 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275283 Nr: 5209-69.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA DE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 275283.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 24 de abril de 2018, às 15h00min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma 
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Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 26 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275285 Nr: 5213-09.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA CRISTINA SOUTO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 275285.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 24 de abril de 2018, às 15h30min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma 

Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 26 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 254333 Nr: 20107-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE SOARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 254333.

 Vistos,

 De início, nota-se que o valor da causa, estimado em R$ 14.626,29 

(quatorze mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos), é 

inferior a pretensão econômica esposada nos autos, uma vez que a parte 

Requerente objetiva além do recebimento do débito vencido, as dívidas 

vincendas.

Assim, no que tange à busca e apreensão, o valor da causa deve ser 

igual ao valor do proveito econômico, conforme art. 292, § 3º do CPC. 

Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“Valor da causa. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Montante que 

deve corresponder ao proveito econômico, na hipótese de acolhimento do 

pedido, que obteria a recorrente com o cumprimento do contrato, vale 

dizer, parcelas vencidas (com encargos moratórios) e vincendas 

(excluindo-se os encargos pré-fixados). Precedentes jurisprudenciais. 

Agravo de instrumento provido para esse fim.”

(TJ-SP – Processo: AI 2025705-44.2015.8.26.0000; Órgão julgador: 26ª 

Câmara de Direito Privado; Publicação: 13/03/2015; Relator: J. Paulo 

Camargo Magano)

Ademais, verifico que nos presentes autos não se encontra comprovada 

a mora do Requerido, eis que, ainda que mencionado a constituição em 

mora do mesmo por meio de notificação extrajudicial, não foi juntado 

nenhum comprovante de recebimento da suposta notificação, para fins de 

constituição em mora.

 Ante o exposto, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321 do CPC), emendar à inicial para atribuir à causa o 

valor condizente a sua pretensão econômica e comprovar o pagamento 

das custas complementares, bem como para comprovar a constituição em 

mora do Requerido, pelo recebimento da referida notificação extrajudicial, 

tudo sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do 

CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270633 Nr: 1677-87.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS HENRIQUE GOMES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270633.

 Vistos,

Trata-se de pedido de cumprimento de mandado de apreensão oriundo de 

ação de busca e apreensão, requerida por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, em face de Douglas Henrique Gomes, nos moldes 

autorizado pelo § 12 do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69 (incluído pela Lei 

13.043/2014).

 A parte Requerente informa que tramita na Vara Única da Comarca de 

Sapezal – MT, ação de busca e apreensão em face da parte Requerida, 

tendo sido deferida naqueles autos a medida liminar de busca e apreensão 

do veículo descrito na inicial, conforme andamento processual juntado às 

fls. 29/30.

Aduz que os veículos foram localizados em Tangará da Serra – MT e, com 
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amparo no § 12 do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69, requer o cumprimento 

da liminar nesta Comarca.

A parte Requerente instruiu o pedido com cópia da inicial (fls. 09/27) e do 

andamento processual da ação de busca e apreensão em trâmite na 

Comarca de Sapezal/MT, constando a decisão que deferiu a liminar (fls. 

28/30).

Diante disso, defiro a busca e apreensão, conforme pretendido pela parte 

Requerente, depositando o bem em mãos da pessoa por essa indicada 

(fls. 07).

Cumpra-se, servindo-se a cópia deste como mandado.

 Tangará da Serra-MT, 26 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 245479 Nr: 13155-29.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Autos nº. 245479.

Vistos,

Inicialmente, diante da informação de fls. 92/93, de descumprimento da 

liminar pela parte Requerida, intime-se a mesma para que cesse 

imediatamente os descontos do empréstimo no benefício da Requerente, 

sob pena de majoração da multa anteriormente arbitrada.

Ademais, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 26 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 254228 Nr: 20035-37.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES HANEL VEIGA, PAULO MAGNO VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO MANGALARGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Autos nº. 254228.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 26 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272390 Nr: 2956-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIEZZER & VIEZZER MOTA LTDA - ME, 

DANIELLE VIEZZER MOTA, GIULIANO VIEZZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim do Lago, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272946 Nr: 3381-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERIO ANDRADE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYANNA DUARTE MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272946.

 Vistos,

Compulsando aos autos, verifico que o Requerente objetiva uma medida 

satisfativa, com a concessão da tutela antecipada em caráter 

antecedente.

Sustenta que foi vítima de um estelionato e que a conta corrente da 

Requerida foi bloqueada, eis que o dinheiro ora discutido foi depositado 

nesta, sendo informado que já houve o saque de R$ 9.000,00.

Afirma ainda a desnecessidade de indicação de ação principal, eis que a 

presente encerra por si só a prestação jurisdicional.

Isto posto, requer o Requerente que seja determinada a imediata 

devolução para a sua conta do valor que consta na conta corrente da 

Requerida.

É o necessário à análise e decisão.

O art. 303 do Código de Processo Civil dispõe que é possível o 

requerimento da tutela de urgência antecipada antes de apresentado o 

pedido de tutela final de maneira completa somente nas situações de 

urgência contemporânea à propositura da ação.

 No caso dos autos, verifico que a parte Requerente pretende a 

concessão da tutela antecipada em caráter antecedente para determinar a 

devolução imediata do valor ora discutido, haja vista que teria sido vítima 

de um golpe.

Nesse ínterim, é do meu convencimento que a pretensão autoral não se 

adequa à presente via processual, haja vista que, a priori, trata-se de 

locupletamento ilícito por parte da Requerida, sendo, portanto, necessário 

o ajuizamento de uma ação principal para se estabelecer ampla discussão 

acerca dos fatos.

Ademais, verifico que a parte Requerente não indicou o pedido da tutela 

final, bem como afirmou a desnecessidade de indicação da tutela principal, 

de modo que era necessária a exposição da lide e do direito que se busca 

realizar, de acordo com as exigências do art. 303, do CPC.

 Assim, atento ao que dispõe o art. 303, § 6º, do Código de Processo Civil, 

faculto a emenda da inicial para que o Requerente indique a tutela final, 

adequando-se os presentes autos a via processual adequada, com a 

devida exposição da lide e do direito que se busca realizar, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento e de o processo ser extinto 

sem resolução de mérito.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 23 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275288 Nr: 5215-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO POLO ROTILLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 275288.

 Vistos,

 Trata-se de tutela cautelar de urgência em caráter antecedente de 

sustação de protesto e exibição de documentos ajuizada por Ricardo Polo 

Rotilli em face de Plant Defender Tecnologia Agrícola Importação e 

Exportação Ltda, ambos qualificados nos autos.

 A parte autora alega, em síntese, que em maio de 2016 realizou pedido de 

produtos agrícolas vendidos pela parte requerida, que totalizaram o 

montante de R$ 226.600,00, sendo que em março de 2017 encaminhou 

e-mail à parte requerida informando que alguns daqueles produtos haviam 

apresentado problema.

 Conta que em razão desses fatos, em abril de 2017 firmou um acordo 

com a parte requerida, em que se comprometia a pagar o valor de R$ 

182.000,00 e a requerida acetaria a devolução dos produtos que 

apresentaram problemas, tendo os deixado à disposição em sua 

propriedade rural para a retirada pela requerida.

 Relata que em junho de 2017 recebeu um e-mail com um boleto no valor 

de R$ 44.600,00, no entanto, não efetuou seu pagamento, em razão do 

acordo que havia realizado com a requerida.

 Contudo, alega que no dia 13/03/2018 tomou conhecimento da existência 

de um protesto realizado pela requerida no valor de R$ 44.600,00. Alega 

ainda a existência de divergência entre a data do título que lhe foi envido e 

a data de vencimento do título protestado.

 Em razão desses fatos, requerer, a concessão de tutela cautelar de 

urgência em caráter antecedente para que seja sustado o protesto, bem 

como requer a exibição pela parte requerida da duplicata mercantil levada 

a protesto.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 15/23 e apresentou caução no 

valor de R$ 45.412,41.

 É o necessário à análise e decisão.

As tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações trazidas pelo 

Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 A tutela provisória de urgência, por sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento de forma incidental ou antecedente. Já a tutela de evidência 

será sempre incidental, jamais antecedente.

In casu, a parte autora requer a concessão da tutela cautelar de urgência 

em caráter antecedente, consistente na sustação do protesto.

Assim, de acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória) é necessária 

a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco 

do resultado útil do processo.

 A probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) encontra-se 

demonstrado pela nota fiscal de fls. 17/18, depósito de fls. 19 e duplicata 

de fls. 20.

O outro requisito, consistente no perigo de dano ou o risco do resultado 

útil do processo (periculum in mora), encontra-se consubstanciado pelos 

prejuízos que a parte autora pode sofrer por não conseguir realizar as 

compras de insumos para a safra 2018/2019, em razão do protesto.

Ademais, não vislumbro risco de irreversibilidade da medida pleiteada, 

pois, caso de seja demonstrada pela parte requerida a legalidade do 

protesto, a sustação poderá ser levantada. Além disso, a parte autora 

depositou em juízo valor do título protestado, conforme fls. 28/29.

Assim, valendo-me de cognição sumária, entendo que se faz presente a 

aparência do bom direito e o perigo de dano, necessários para o 

deferimento da medida cautelar, sendo certo que neste momento, não é 

necessário que se tenha certeza da ameaça, do risco de lesão 

irreparável, bastando que o juiz esteja convencido da possibilidade da 

ocorrência do dano.

Ante o exposto, diante da prestação de caução em dinheiro de fls. 28/29, 

defiro a tutela cautelar postulada e determino a sustação do protesto de 

fls. 22, devendo o Cartório do 1º Ofício de Tangará da Serra ser oficiado 

para tanto.

 Cite-se a parte requerida, nos termos do artigo 306 do CPC, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que 

pretende produzir, devendo, no prazo da contestação, apresentar cópia 

da duplicata mercantil que deu origem ao protesto de fls. 22.

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pela 

parte autora no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 308 do Código 

de Processo Civil (art. 308 do Código de Processo Civil).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 208443 Nr: 777-75.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIANO LEITE CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 Autos nº: 208443.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Banco Ricardo Neves 

Costa e outros em face de Rosiano Leite Cabral.

 Realizado alguns atos processuais, às fls. 64 foi efetuado o bloqueio on 

line de numerários das contas bancária da parte executada, tendo sido 

indisponibilizado o montante de R$ 4.074,43.

 Por conta disso, a parte executada às fls. 65/68 pugnou pela liberação 

dos valores sustentando a impenhorabilidade de salário recebido no mês 

de fevereiro de 2018. Juntou os documentos de fls. 70/72.

 Devidamente intimada para se manifestar acerca da petição de fls. 65/68, 

a parte exequente quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 77.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conforme se verifica do extrato do Bacenjud juntado às fls. 64, no dia 

05/03/2018 foi indisponibilizado da conta bancária da parte executada, o 

montante de R$ 4.089,43, sendo R$ 4.074,43 junto à Caixa Econômica 

Federal e R$ 15,00 da CCLS do Sudoeste de MT.

 A parte executada alegou que os valores bloqueados da sua conta 

bancária da Caixa Econômica Federal era proveniente de salário e 

participação nos lucros e resultados. Os documentos de fls. 70/71 

demonstram que o valor de R$ 8.583,69 era proveniente de participação 

nos lucros e R$ 3.047,34 de salário.

 O art. 833, inciso X,do Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 

remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e 

os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro 

e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o 

§ 2º;

(...)”.

 No entanto, a impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do 

Código de Processo Civil não engloba os valores relativos à participação 

nos lucros e resultados, sendo, portanto, possível sua penhora.

 Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO EM FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. BACENJUD. 

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS DE ORDEM 

PÚBLICA. NÃO SUSCITAÇÃO NO JUÍZO DA CAUSA. SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE CRÉDITO 

DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO E DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E 

RESULTADOS. NÃO TÊM NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO LEGAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. ART. 649 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO 

REFORMADA.
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1 - Apesar de citação válida e prescrição serem matérias de ordem 

pública, que ensejam o conhecimento de ofício pelo magistrado, respectiva 

análise deve ser realizada pelo Juízo da causa, não podendo ser 

transferida sem qualquer manifestação sua para o segundo grau de 

jurisdição, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo 

ordenamento jurídico pátrio. Ademais, em que pese de o art. 5º inciso 

XXXV, da CF/88, dispor que "a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito", deve o interessado se atentar para 

as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação 

procedimentais), buscando a via adequada para a sua irresignação.

2 - Dispõe o art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, que são 

absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, 

salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e 

montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo 

e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste 

artigo". Tais verbas possuem essa blindagem ante a sua natureza 

alimentar e em razão da finalidade de assegurar ao indivíduo as condições 

mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

3 - Não obstante, in casu, contata-se que o ato constritivo recaiu sobre 

valor decorrente de empréstimo e de Participação nos Lucros e 

Resultados - PLR, e não sobre valor de natureza salarial.

4 - Ante a ausência de estipulação legal em contrário, é possível a 

penhora de valores derivados de empréstimo.

5 - (...) Conquanto seja impenhorável a totalidade das verbas de natureza 

salarial, tal imunidade não alcança o saldo encontrado em conta corrente 

de titularidade do devedor, conta essa destinada também, mas não com 

exclusividade, ao depósito da remuneração percebida pela parte, 

notadamente se a constrição não alcançou o salário depositado na conta, 

mas sim, valor referente a crédito de empréstimo por ela contraído.

(Acórdão n.652562, 20120020272936AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 

2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2013, Publicado no DJE: 

08/02/2013. Pág.: 98)

6 - A Participação nos Lucros e Resultados - PLR não possui natureza 

salarial, conforme se depreende dos arts. 1º e 3º da Lei nº 10.101/2000, 

sendo instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como 

incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição, 

não servindo para substituir ou complementar a remuneração devida a 

qualquer empregado, nem constituir base de incidência de qualquer 

encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.

7 - Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

(TJDF. Acórdão n.868279, 20140020311675AGI, Relator: Alfeu Machado 

3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 

22/05/2015. Pág.: 178).

Desse modo, considerando que o valor creditado à parte executada 

referente à participação nos lucros e resultados foi de R$ 8.583,69 e 

tendo em vista que foi bloqueado o montante de R$ 4.074,43, referida 

indisponibilidade deve ser mantida, em razão do valor não ser 

impenhorável.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 65/68 em razão de não restar 

caracterizada a impenhorabilidade do valor e, consequentemente, 

converto referida indisponibilidade em penhora e procedo a transferência 

do valor à conta única.

 Considerando que o valor penhorado não satisfaz a obrigação, intime-se 

a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar outros bens da parte 

devedora passíveis de penhora.

 Caso permaneça inerte, a execução será suspensa por 01 ano, na forma 

do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se 

suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito sine die, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 27 de março de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 222716 Nr: 12206-39.2016.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA RIBEIRO DE CARVALHO, PAULO CESAR 

BITTENCOURT DE CARVALHO, FELIPE BITTENCOURT DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UPL DO BRASIL COMERCIO IMP. EXP. DE 

INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA GABRIELA KNOPF 

DOS SANTOS SILVA - OAB:20.648, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141

 Certifico que, intimo o requerido acerca da sentença proferida nos autos, 

conforme a seguir (parcialmente transcrita): "Por fim, nos termos do art. 

383, do CPC, deverão estes autos permanecer em cartório durante 01 

(um) mês para a hipótese de extração de cópia pelos interessados, 

devendo, findo este prazo, os autos serem entregues à parte Requerente, 

eis que promovente da medida (parágrafo único). Ante o exposto, julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, 

III, “a”, do Código de Processo Civil. Sem honorários de sucumbência nos 

termos da fundamentação acima. Custas já pagas (fls. 27/31)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 103934 Nr: 2746-09.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOACIR BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Autos nº: 103934.

 Vistos,

 Trata-se de segunda fase da ação de exigir contas.

 Às fls. 396/497 foi realizada pericia judicial.

 Às fls. 355/359 a parte autora apresentou os quesitos e indicou 

assistente técnico.

 Às fls. 396/497 foi apresentado o laudo pericial.

 Às fls. 502/524 a parte autora se manifestou quanto ao laudo pericial.

 Às fls. 526 foi deferido o prazo adicional de 5 dias para a parte requerida 

se manifestar acerca do laudo pericial, sob pena de preclusão.

 Às fls. 528/544 a parte requerida se manifestou acerca do laudo pericial.

 Às fls. 548/580 o perito se manifestou acerca da impugnação ao laudo 

apresentada pela parte autora. Consignou que, em razão da juntada 

intempestiva da impugnação da parte requerida, deixou de se manifestar 

quanto a ela.

 As partes foram intimadas para, no prazo de 15 dias, se manifestarem 

quanto aos esclarecimentos prestados pelo perito judicial, tendo a parte 

autora se manifestado às fls. 583/598.

 Às fls. 602 foi deferido o prazo adicional de 5 dias para a parte requerida 

se manifestar acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito judicial, 

sob pena de preclusão.

 Às fls. 604/609 e fls. 610/615 a parte requerida apresentou impugnação 

quanto ao laudo pericial.

 Às fls. 618/628 a parte autora requereu o reconhecimento da preclusão 

da parte requerida se manifestar quanto ao laudo pericial, bem como 

pugnou pela homologação do laudo pericial.

É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, reconheço a intempestividade da impugnação ao laudo 

pericial apresentada pela parte requerida às fls. 528/544, uma vez que às 

fls. 526 foi deferido o prazo de mais 5 dias para que se manifestasse 

acerca do laudo, sob pena de preclusão, contudo, apresentou a 

impugnação depois de transcorrido o referido prazo.

 Ante o exposto, operada a preclusão temporal, resta prejudicada a 

análise da impugnação ao laudo pericial de fls. 528/544.

 No que tange a impugnação ao laudo pericial apresentado pela parte 

autora, verifico que após a apresentação dos esclarecimentos pelo perito 

judicial, a parte autora às fls. 583/586 manifestou parcial concordância 

com o laudo pericial, pugnando apenas para que fossem acrescidos 

correção monetária e juros de mora em face do crédito apurado em seu 

favor. Apresentou os cálculos de fls. 587/598.
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 No entanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário, 

apurado saldo credor em ação de prestação de contas, o termo inicial 

para a incidência da correção monetária é o lançamento indevido, já os 

juros de mora devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do 

Código Civil. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SALDO CREDOR. 

ATUALIZAÇÃO NA FORMA DA LEI CIVIL. AFASTADOS ENCARGOS 

PREVISTOS NAS CÉDULAS DE CRÉDITO. ILÍCITO CONTRATUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. A CONTAR DO EFETIVO PREJUÍZO. JUROS DE 

MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Sob pena de impor 

tratamento desigual aos contratantes, a dívida deve ser corrigida na forma 

da Lei Civil. 2. Nas hipóteses de ilícito contratual, a correção monetária 

incide a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ) e os juros moratórios 

correm da citação. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nesta 

extensão, provido”. (STJ. REsp 1168170/GO, Rel. Ministro: Fernando 

Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 13/04/2010, DJe 28/04/2010).

 “APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CÉDULA 

DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO.IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE 

CONTRATOS EXTINTOS. PRAZO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS. 

MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. PORÇÃO NÃO CONHECIDA. 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.DATA DA 

C I T A Ç Ã O  E  D O  L A N Ç A M E N T O  I N D E V I D O , 

RESPECTIVAMENTE.RESPONSABILIDADE DO APELANTE/SUCUMBENTE 

AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.SUCUMBÊNCIA. 

MANTIDA. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na parte conhecida 

desprovida”. (TJPR - 16ª C.Cível - AC - 1632799-2 - Guarapuava - Rel.: 

Paulo Cezar Bellio - Unânime - J. 10.05.2017).

 Ante o exposto, considerando que a parte autora não observou o critério 

acima, fazendo incidir juros de mora desde 06/11/1995 e não desde a 

citação, indefiro os pedidos formulados às fls. 583/586.

 No que tange a manifestação da parte requerida de fls. 604/609 e fls. 

610/615 acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito judicial às fls. 

548/580, verifico que na verdade se trata de impugnação ao laudo pericial 

e não aos esclarecimentos.

 Assim, diante da preclusão temporal alhures reconhecida para a parte 

requerida se manifestar quanto à perícia de fls. 396/497, deixo de analisar 

as impugnações de fls. 604/609 e fls. 610/615.

 Outrossim, em consonância com o que foi acima decidido, determino a 

intimação do perito nomeado para, no prazo de 10 dias, retificar os 

cálculos apresentados para fazer incidir sobre todos os créditos 

apurados em favor da parte autora correção monetária a partir de cada 

lançamento indevido e juros de mora desde a citação (12/08/2008 – fls. 

100v), conforme determina o art. 405 e 406 do Código de Processo Civil.

 Aportada a retificação dos cálculos, intimem-se as partes para se 

manifestarem em 15 dias.

 Havendo impugnação, intime-se o perito para se manifestar em 15 dias.

 Por fim, diante da existência de honorários advocatícios sucumbenciais 

depositados nos autos em favor da advogada da parte autora (fls. 233 e 

consulta anexa), intime-se a advogada Aline Morgana Bettio para, no 

prazo de 15 dias, indicar conta bancária para a transferência do montante, 

sendo que, desde já, defiro o levantamento do valor em seu favor, 

mediante a expedição de alvará.

 Às providências.

 Intimem-se as partes para fins recursais.

 Tangará da Serra-MT, 27 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274265 Nr: 4444-98.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO GAVIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 274265.

 Vistos,

 Atente-se o cartório para o fato de que foi requerida a distribuição por 

dependência ao processo código 116714, de modo que este processo 

deve ser apensado àquele.

 Após, novamente conclusos para decisão.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 27 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 259579 Nr: 24514-73.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA DANTAS DINIZ MARIUSSI, ANDERSON 

MARIUSSI, JEFERSON MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAIR TAXI AEREO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE SANCHES 

DA COSTA - OAB:12989/MT, MAGNA KATIA SILVA SANCHES - 

OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 259579.

Vistos,

Recebo a emenda da inicial de fls. 263/267.

Ademais, nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 24 de abril de 2018, às 

13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, 

§9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

In casu, ao menos por agora, indefiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, pois não vislumbro de forma satisfatória a verossimilhança das 

alegações da parte autora com os documentos ora juntados.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272081 Nr: 2768-18.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDO ARRUDA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDINHO COLUSSI - OAB:4722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272081.

Vistos,

Trata-se de ação de rescisão contratual com pedido de liminar de tutela de 

urgência de busca e apreensão ajuizada por Comercial de Refrigeração 
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Panan Oeste LTDA em desfavor de Alcindo Arruda da Cruz, ambos 

devidamente qualificados.

Em apertada síntese, aduziu a parte Requerente que realizou venda 

mercantil para o Requerido de um forno turbo 08 esteiras e de um tacho 

elétrico, ambos da marca Progás, gravados com a cláusula de reserva de 

domínio, no valor total de R$ 7.000,00, dividido em 08 parcelas mensais.

Relatou que o Requerido pagou somente o valor de R$ 1.750,00, deixando 

de saldar as demais 06 parcelas, que somam o montante e de R$ 

5.250,00, tendo levado a protesto a primeira duplicada vencida.

Desse modo, requereu, em sede liminar inaudita altera pars, a concessão 

de tutela de urgência de busca e apreensão dos bens.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 07Vº/17.

 É o necessário à análise e decisão.

No que tange à antecipação de tutela, pleiteada em sede de liminar, 

cumpre-me pontuar que as tutelas sofreram diversas alterações e 

inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 

16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte Requerente requereu a concessão da tutela de urgência 

de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para que 

seja determinada a busca e apreensão dos bens descritos na exordial.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) (grifo nosso)

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

 No caso dos autos, a probabilidade do direito se encontra 

consubstanciada nos documentos juntados, por meio do contrato de 

compra e venda com reserva de domínio, bem como do protesto da 

duplicata vencida, o que comprova a constituição em mora da parte 

Requerida.

 O outro requisito, consistente no perigo de dano, também está 

demonstrado na possibilidade dos objetos serem depreciados até o final 

da demanda, o que justifica a concessão da medida pleiteada.

Nesse sentido tem se posicionado as jurisprudências:

“Compra e venda com reserva de domínio de máquinas. Ação de rescisão 

contratual. Deferimento liminar da busca e apreensão dos bens. 

Possibilidade. Devedora que não nega a inadimplência, tendo sido 

regularmente constituída em mora, por meio de protesto dos títulos. 

Exegese dos artigos 525 do Código Civil e do art. 1071 do Código de 

Processo Civil. Recurso improvido, rejeitada a preliminar.”

(TJ-SP - AI: 2150552-21.2015.8.26.0000, Relator: Gomes Varjão, Data de 

Julgamento: 26/08/2015, 34ª Câmara de Direito Privado)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Venda a crédito com reserva de domínio. 

Inadimplência de compradora. Abordagem desconstitutiva. Liminar de 

apreensão e depósito. Constituição em mora. Avaliação do bem 

clausulado. Recurso da ré. Desprovimento.”

(TJ-SP - AI: 2141823-69.2016.8.26.0000, Relator: Carlos Russo, Data de 

Julgamento: 19/10/2016, 30ª Câmara de Direito Privado)

 Ante o exposto, defiro a tutela postulada, determinando o a expedição do 

mandado de busca e apreensão, depositando-se os bens em mão da 

parte Requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem ela 

indicar.

Sem prejuízo, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 17 de abril de 2018, às 

15h30, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, 

§9º, do mesmo Diploma Processual.

 Esclareço que, muito embora a parte Requerente tenha informado não ter 

interesse na realização de audiência de conciliação, conforme disciplina o 

inciso II do § 4º do art. 334 do Código de Processo Civil, a audiência 

somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, razão pela 

qual, deverá ser aguardada a manifestação da parte Requerida nesse 

sentido.

Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o Requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

Na hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257909 Nr: 23118-61.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Certifico que, a contestação de fls. 82/92 é tempestiva. Dessa forma, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 8.1.1, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, querendo, 

impugnar referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Certifico ainda que, analisando os documentos de fls 74 e seguintes, não 

há procuração em nome do advogado do requerido, Dr. Rafael Sganzerla 

Durand. Sendo assim, intimo-o para que junte aos autos referido 

instrumento de mandato, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275028 Nr: 4968-95.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE ORSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN CORPORATION DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 275028.

 Vistos,

 Compulsando aos autos verifico que o negócio jurídico discutido na 

presente lide foi realizado por uma pessoa jurídica, qual seja, A. ORSO DA 

SILVA EIRELI – ME.
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Assim, tendo em vista que referida empresa não integra o polo ativo da 

presente demanda, faculto a parte Requerente emendar a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para corrigir o polo ativo da ação, incluindo-se A. 

ORSO DA SILVA EIRELI – ME, juntando ainda os atos constitutivos da 

mesma.

Ademais, intime-se ainda a parte Requerente para emendar à inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo trazer aos autos documentos para 

comprovar o estado de hipossuficiência, juntando prova cabal, efetiva e 

concreta da insuficiência de recursos, conforme preleciona o art. 99, § 2º, 

do CPC, podendo ainda, se preferir, pagar as custas iniciais, comprovando 

o pagamento.

Registro que estas providências devem ser cumpridas sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257918 Nr: 23132-45.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTHA PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 257918.

 Vistos,

 Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo juntar aos autos o comprovante de pagamento do valor 

devido ao Distribuidor.

Registro que esta providência deve ser cumprida sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

Após ser sanada esta irregularidade, voltem-me conclusos para 

apreciação.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 27 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 21966 Nr: 1219-95.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALLI EMPREENDIMENTOS SOCIAS S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 Autos nº: 21966.

 Vistos,

 Luiz Mariano Bridi, às fls. 476/482, opôs embargos de declaração com 

efeitos modificativos em face da decisão de fls. 474, que condicionou a 

expedição do mandado de imissão na posse dos imóveis ao pagamento 

integral dos débitos IPTU.

Sustenta o Embargante, em suma, ser a decisão contraditória, eis que 

condicionou a expedição do mandado de imissão na posse ao pagamento 

dos IPTU’s atrasados, tratando-se de uma sanção política indevida, pois 

não cabe ao Judiciário a cobrança de eventuais créditos tributários.

Pugna, desta forma, pela expedição do respectivo mandado de imissão na 

posse, independentemente do pagamento dos IPTU ‘s relativos aos bens 

imóveis arrematados.

 Instado a se manifestar, a parte Embargada quedou-se inerte, conforme 

certidão de fls. 485.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos, sendo que no mérito 

merecem acolhimento.

Pois bem. Melhor analisando os autos, entendo que a decisão embargada 

merece reforma, eis que a condição imposta ao Embargante para a 

expedição do mandado de imissão na posse realmente não me apresenta 

como a melhor solução para o caso.

Embora o crédito tributário detenha diversos privilégios, após uma análise 

mais detida sobre a questão posta, realmente me convenço ser 

contraditório condicionar a expedição do mandado de imissão na posse ao 

pagamento dos débitos tributários de IPTU, sendo certo que o recolhimento 

do imposto não se trata de um pressuposto legal obrigatório para a 

expedição do respectivo mandado.

Outrossim, deixo desde já consignado que o acolhimento dos presentes 

embargos não incorre no reconhecimento da aventada prescrição dos 

débitos referentes ao IPTU que ainda não foram pagos, devendo a parte 

interessada se valer do meio próprio para deduzir tal pretensão.

 Ante o exposto, sem mais delongas, com fundamento no art. 1022, I, do 

Código de Processo Civil, acolho os embargos de declaração de fls. 

476/482 para sanar o vício existente na decisão de fls. 474 e afastar o 

condicionamento da expedição do mandado de imissão na posse ao 

pagamento integral dos débitos de IPTU.

Intimem-se.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 27 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178146 Nr: 20259-77.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER, SILVANA 

MARIA VIZZOTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL AFONSO DE ALMEIDA, CREUSA 

MARIA ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, POLLIANA ELENA VARNIER - OAB:54569/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB:3225/MT

 Certifico que intimo o advogado da parte requerida para se manifestar 

sobre o comprovante de fls. 529/530, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 106914 Nr: 5610-20.2008.811.0055

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO EDSON REESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS GONZAGA CHAVES, VANIA MARCI DE 

CARVALHO CHAVES, ESPÓLIO DE SALIM FELÍCIO, C. I. 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CORACI DE JESUS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, RUY FERREIRA 

JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Considerando as determinações contidas no Código de Processo Civil, 

artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu Capítulo 02, Seção 10 , 

Artigo 431, bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ , item 18 e ss. 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado Aparecido Batista dos Santos para a 

devolução, no prazo de 03 (três) dias, dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a 

intimação será expedido mandado de busca e apreensão do processo, 

bem como aplicada as penalidades previstas no artigo 234, §§ 1º, 2º e 3º 

do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 251110 Nr: 17615-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENDES, CARLOS ROBERTO MENDES, 

ADALBERTO FERREIRA MENDES, NEUSA RAMOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO MIGUEL ZANDONADE, JOAO BOSCO 

ZANDONADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando as determinações contidas no Código de Processo Civil, 

artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu Capítulo 02, Seção 10 , 

Artigo 431, bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ , item 18 e ss. 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado Celso Borges de Moura para a 

devolução, no prazo de 03 (três) dias, dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a 

intimação será expedido mandado de busca e apreensão do processo, 

bem como aplicada as penalidades previstas no artigo 234, §§ 1º, 2º e 3º 

do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 255841 Nr: 21304-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO MIGUEL ZANDONADE, JOAO BOSCO 

ZANDONADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Mendes, ADALBERTO 

FERREIRA MENDES, JOSÉ CARLOS MENDES, NEUSA RAMOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Zandonadi - OAB:4266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 Considerando as determinações contidas no Código de Processo Civil, 

artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu Capítulo 02, Seção 10 , 

Artigo 431, bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ , item 18 e ss. 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado Celso Borges de Moura para a 

devolução, no prazo de 03 (três) dias, dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a 

intimação será expedido mandado de busca e apreensão do processo, 

bem como aplicada as penalidades previstas no artigo 234, §§ 1º, 2º e 3º 

do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 219359 Nr: 9422-89.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO ACÁCIO NUERNBERG, MARISA DOLCE DOS 

SANTOS NUERNBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 127/141 foi interposto pelos 

embargantes no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo o embargado para contrarrazoar referido recurso, no 

prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 208815 Nr: 1072-15.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDEN JORGE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S.A CREDITO E 

FINANCIAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A

 Considerando as determinações contidas no Código de Processo Civil, 

artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu Capítulo 02, Seção 10 , 

Artigo 431, bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ , item 18 e ss. 

procedo a INTIMAÇÃO da advogada Ceylla Chrysthyan Custódio de Godio 

Mello para a devolução, no prazo de 03 (três) dias, dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, esclarecendo que não 

sendo atendida a intimação será expedido mandado de busca e 

apreensão do processo, bem como aplicada as penalidades previstas no 

artigo 234, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267511 Nr: 30291-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO GOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASF BRASILEIRA S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO REZENDE FERNANDES 

- OAB:OAB/MT 3.610

 Considerando as determinações contidas no Código de Processo Civil, 

artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu Capítulo 02, Seção 10 , 

Artigo 431, bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ , item 18 e ss. 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado Evaldo Rezende Fernandes para a 

devolução, no prazo de 03 (três) dias, dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a 

intimação será expedido mandado de busca e apreensão do processo, 

bem como aplicada as penalidades previstas no artigo 234, §§ 1º, 2º e 3º 

do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 136599 Nr: 6866-90.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERUY VALDIR BERFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT, MAIARA SANCHES MACHADO 

ROCHA - OAB:312869/SP

 Considerando as determinações contidas no Código de Processo Civil, 

artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu Capítulo 02, Seção 10 , 

Artigo 431, bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ , item 18 e ss. 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado Geovani Luiz Munari Lothammer para 

a devolução, no prazo de 03 (três) dias, dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a 

intimação será expedido mandado de busca e apreensão do processo, 

bem como aplicada as penalidades previstas no artigo 234, §§ 1º, 2º e 3º 

do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 137297 Nr: 7637-68.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS BARBOSA, VALNICEIA 

MARIA PICOLI BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Gomes da Silva Neto - 

OAB:18190, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Considerando as determinações contidas no Código de Processo Civil, 
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artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu Capítulo 02, Seção 10 , 

Artigo 431, bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ , item 18 e ss. 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado José Gomes da Silva Neto para a 

devolução, no prazo de 03 (três) dias, dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a 

intimação será expedido mandado de busca e apreensão do processo, 

bem como aplicada as penalidades previstas no artigo 234, §§ 1º, 2º e 3º 

do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 122004 Nr: 1056-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA CORREA DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Gomes da Silva Neto - 

OAB:18190, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 Considerando as determinações contidas no Código de Processo Civil, 

artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu Capítulo 02, Seção 10 , 

Artigo 431, bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ , item 18 e ss. 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado José Gomes da Silva Neto para a 

devolução, no prazo de 03 (três) dias, dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a 

intimação será expedido mandado de busca e apreensão do processo, 

bem como aplicada as penalidades previstas no artigo 234, §§ 1º, 2º e 3º 

do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 10820 Nr: 1228-62.2000.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE FREITAS, SANDRA MARIA 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3613-B/MT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11.623-A

 Considerando as determinações contidas no Código de Processo Civil, 

artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu Capítulo 02, Seção 10 , 

Artigo 431, bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ , item 18 e ss. 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado Luiz Mariano Bridi para a devolução, 

no prazo de 03 (três) dias, dos autos que se encontram em seu poder 

além do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação 

será expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo 234, §§ 1º, 2º e 3º do Código 

de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265098 Nr: 28545-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, JDC.PRIMAVERA DO LESTE-MT 3ª VARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FAVORETO, aurélio favoretto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que. haja vista que a diligência do Oficial de Justiça de fl. 43/V° 

fora retirada e paga na comarca de Cuiabá - MT em vez da comarca de 

Tangará da Serra - MT, intimo a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do importe de R$ 146,96 (cento e 

quarenta e seis reai e noventa e seis centavos ) , referente à 

complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça ANTONIO 

AUGUSTO RIBEIRO, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de 

J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 178472 Nr: 20599-21.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA PERASSOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por VALQUIRIA PERASSOLO em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o requerido a 

revisão dos vencimentos da parte autora atinente ao pagamento das 

diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, acaso 

apurada defasagem remuneratória em sede de liquidação por 

arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, observando-se o 

percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá apresentar cálculos de 

servidor paradigma. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito a 

incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, por conseguinte, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 26 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 103692 Nr: 2526-11.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DA SILVA TALINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 

17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO e, por 

conseguinte, determino o prosseguimento da execução em conformidade 

com o valor apresentado pelo impugnante à fl.180-v.De outro viés, tendo 

em vista que o equívoco na elaboração dos cálculos apenas foi sanado 

após a impugnação pelo devedor, pelo princípio da causalidade deve a 

parte exequente ser condenada ao pagamento da verba honorária.Assim, 

considerando a sucumbência do impugnado, incide, no caso, o disposto 

no artigo 85, §§1º, 3º e 4º, II, do novo Código de Processo Civil, de modo 

que o condeno ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico do 

impugnante, que fixo no percentual de 10% do valor do excesso, contudo, 
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suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça 

concedida a impugnada.Destarte, transitada em julgado a presente, 

determino que o Sr. Gestor cumpra as disposições insertas no artigo 535, 

§ 3o, do Novo Código de Processo Civil.Outrossim, defiro, desde já, a 

expedição de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela 

Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal, observando-se a 

existência de procuração com os devidos poderes e intimando-se, 

pessoalmente, a parte autora.Após o cumprimento da determinação supra, 

intime-se o exequente em prosseguimento e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, volvam-me conclusos para extinção.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 26 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 10530 Nr: 913-34.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS SOUTO - 

OAB:4231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ KRAWIEC 

PREARO - OAB:10468, CARLOS ROMANINI BERNARDO - OAB:9498, 

IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - OAB:MT 11.987, JORGE WILLIAN 

CORREA MOREIRA - OAB:5859, JULIANO TANNUS - OAB:6600, LUIZ 

AUGUSTO PINHEIRO DE LACERDA - OAB:10292, LUIZ FELIPE 

D´ORNELLAS - OAB:5601-E, MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/MT, RENAN CESCO DE 

CAMPOS - OAB:8172, ROGER CASSIMIRO DE ARAUJO BERBER - 

OAB:6429-B, VANESSA TAVARES DOS SANTOS - OAB:9090 E 9455

 Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO e, por 

conseguinte, determino o prosseguimento da execução em conformidade 

com o valor apresentado pelo impugnante à fl.336.De outro viés, tendo em 

vista que o equívoco na elaboração dos cálculos apenas foi sanado após 

a impugnação pelo devedor, pelo princípio da causalidade deve a parte 

exequente ser condenada ao pagamento da verba honorária.Assim, 

considerando a sucumbência da impugnado, incide, no caso, o disposto 

no artigo 85, §§1º, 3º e 4º, II, do novo Código de Processo Civil, de modo 

que o condeno ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico do 

impugnante, que fixo no percentual de 10% do valor do excesso, contudo, 

por irrisório, majoro para R$200,00 (duzentos reais), em decorrência da 

singeleza da causa.Destarte, transitada em julgado a presente, determino 

que o Sr. Gestor que expeça com o necessário para o levantamento do 

valor que já se encontra depositado em juízo, em prol do 

impugnado.Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de 

Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do 

Conselho da Justiça Federal.Após o cumprimento da determinação supra, 

intime-se o exequente em prosseguimento e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, volvam-me conclusos para extinção.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 26 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 274202 Nr: 4423-25.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUESMARA APARECIDA FERREIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4423-25.2018 (Cód. 274202)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Indenização de Bem Móvel Apreendida (Motocicleta) 

c/c Dano Moral ajuizada por Jaquesmara Aparecida Ferreira Carvalho 

contra o Estado de Mato Grosso.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, determino que 

o feito seja redistribuído ao Juizado Especial desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 26 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 275310 Nr: 5239-07.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCEMARE SANCHES ABADIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5239-07-2018 (Cód. 275310)

VISTOS, ETC.

Ciente da decisão de fls. 74/77, recebo o presente feito e, na sequência, 

determino a intimação das partes para, querendo, convalidar os atos, bem 

assim, as provas até o momento produzidas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 26 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 275174 Nr: 5116-09.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA PEREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5116-09.2018 (Cód. 275174)VISTOS, ETC.Cuida-se de Ação 

de Aposentadoria por Invalidez Acidentária c/c Pedidos de Tutela de 

Urgência e de Justiça Gratuita ajuizada por Maria Helena Pereira Neto em 

face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos 

autos.Em seguida, vieram-me os autos conclusos.É o 

Relatório.Decido.Analisando a questão à luz das exigências acima 

mencionadas, tenho que assiste razão a parte requerente, porquanto o 

atestado e laudo médicos imbricados ao feito, em uma análise 

perfunctória, denotam que a parte postulante estaria incapacitada para o 

trabalho, ainda que temporariamente..Isto posto, nos moldes e razões 

acima elencados, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA em favor da Autora 

e, por conseguinte, determino a implantação imediata do benefício 

auxílio-doença, devendo a medida ser implantada no máximo em 30 dias 

pelo requerido, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), à título de astreintes.Outrossim, no caso dos autos, ante 

a necessidade de realização de perícia médica na parte autora, entendo 

por bem, desde já, determinar a realização de prova pericial e, para tanto, 

nomeio o Dr. Nelson Luiz da Cruz Júnior, clínico geral, para realização do 

ato, independentemente de termo de compromisso, que deverá responder 

os quesitos formulados pelas partes, em 20 dias, devendo o Sr. Gestor 

providenciar o necessário para designação de data para tanto, com 

antecedência mínima de 30 dias, certificando-se.Finalmente, defiro os 

benefícios da Gratuidade da Justiça, com fundamento no artigo 98 do 

Novo Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora deferida 

abrange, além das custas, taxas, selos e despesas processuais, os 

honorários de advogado e peritos que atenderem o beneficiário.Expeça-se 

o necessário.Às providências.Tangará da Serra/MT, 26 de março de 

2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 275032 Nr: 4975-87.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PREZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4975-87.2018 (Cód. 275032)

VISTOS, ETC.

Perscrutando os autos, vislumbro que não há no processo a comprovação 

do alegado percebimento de auxílio-doença pelo autor, assim como de que 

tenha preliminarmente intentado na via administrativa pleiteando o auxílio 

acidente.

Destarte, intime-se a parte autora para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, emende a peça inaugural, sob pena de indeferimento.

Sem prejuízo, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com 

fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando 

que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem o beneficiário

Intime-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 26 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 275311 Nr: 5241-74.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA REGINA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5241-74.2018 (Cód. 275311)

VISTOS, ETC.

Ciente da decisão de fl. 73, recebo o presente feito e, na sequência, 

determino a intimação das partes para, querendo, convalidar os atos, bem 

assim, as provas até o momento produzidas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 26 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 275033 Nr: 4977-57.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI MACEDO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 4977-57.2018 (Cód. 275033)

VISTOS, ETC.

Perscrutando os autos, verifico que a peça vestibular veio 

desacompanhada de declaração de hipossuficiência, não obstante haja 

pedido de Justiça Gratuita no bojo da petição.

Destarte, considerando o não preenchimento dos requisitos dispostos no 

artigo 98 e subsequentes do Novo Código de Processo Civil, faculto a 

emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, para que aporte aos 

autos a necessária declaração de hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento da benesse pleiteada.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 26 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 223099 Nr: 12513-90.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMARA CRISTINA REZENDE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DOS SANTOS NASCIMENTO, 

SANETRAN (SANEAMENTO AMBIENTAL S/A), MUNICIPIO DE TANGARÁ 

DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, EVELYN FABRICIA DE ARRUDA - 

OAB:28224

 Processo nº. 12513-90.2016 (Cód. 223099)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o Município de Tangará da Serra/MT integra ao polo 

passivo da presente ação, intime-o para manifestar-se acerca do acordo 

firmado entre as demais partes do processo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142126 Nr: 1499-51.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 20260 Nr: 3563-83.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ACIREL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

DONIZETI LAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, determino que o processo seja, mais uma vez, 

encaminhado a contadoria judicial para que atualize os valores constantes 

à fl. 537, da seguinte maneira: (a) débito da planilha 02, nos termos da 

sentença proferida – incidindo juros e correção conforme pactuado no 

contrato até a data da elaboração do cálculo e (b) custas planilha 03 – 

conforme a praxe forense.Com o aporte ao feito da atualização pelo 

contador, renove-se vista as partes para ciência e manifestação, 

vindo-me conclusos na sequência.Às providências.Tangará da Serra/MT, 

27 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 158737 Nr: 7334-83.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - 

OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 Processo nº. 7334-83.2013 (Cód. 158737)

VISTOS, ETC.

Prossiga-se no cumprimento da decisão outrora exarada.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 257409 Nr: 22610-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA CONTE DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 22610-18.2017 (Cód. 257409)

VISTOS, ETC.

Trata-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pelo Instituto Nacional 

do Seguro Social, fundamentando na inserção do artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil.

À folha retro foi certificada a tempestividade recursal.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Da análise do pleito cumpri-me primeiramente verificar a tempestividade 

dos embargos e, sob este prisma, tenho que a interposição dos presentes 

Embargos de Declaração se deu a destempo, de maneira que torno sem 

efeito a certidão de folha retro.

Isso, pois, a peça de embargos faz alusão, ora ao “acordão” proferido, 

ora a “sentença” e, ao final, requer que “elimine a omissão e a contradição 

da sentença”.

 Ora, a presente demanda se trata de cumprimento provisório de 

sentença, cujo processo principal se encontra na superior instância, logo, 

mais que evidente a intempestividade dos embargos a fim de combater a 

sentença objeto, inclusive, de recurso de apelação.

Desta feita, diante da sua INTEMPESTIVIDADE, deixo de receber o recurso 

aviado às fls. 25, em conformidade com o disposto no art. 1.023 do CPC.

No mais, considerando que até o momento não sobreveio informação 

acerca da implantação do benefício concedido na sentença, pensão por 

morte, intime-se o requerido junto a APS – ADJ, sediado à Avenida Getúlio 

Vargas, nº. 553, esq. Batista das Neves, 16° andar, Centro Norte – 

Cuiabá/MT, para que implante o benefício, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE 

comprovando a satisfação do comando judicial, sob pena de majoração da 

multa fixada.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 208965 Nr: 1178-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA CONTE DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo e declaro extinta a presente ação, sem 

julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, V, §3º do Novo 

Código de Processo Civil.Considerando que a autora deu causa a extinção 

da demanda, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico do executado, o qual fixo, com fulcro no artigo 85, §3º, I, e §6º 

do NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, 

suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça ora 

deferida a parte autora.Condeno, ainda, o exequente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, entrementes, assim como os honorários 

sucumbenciais, permanecerão suspensa sua exigibilidade em razão da 

gratuidade.Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e 

anotações estilares, em seguida arquivando-se o processo.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 27 de março de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205033 Nr: 18769-83.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA SANTOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por SUZANA SANTOS DA CRUZ em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o requerido a 

revisão dos vencimentos da parte autora atinente ao pagamento das 

diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, acaso 

apurada defasagem remuneratória em sede de liquidação por 

arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, observando-se o 

percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá apresentar cálculos de 

servidor paradigma. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito a 

incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, por conseguinte, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 
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Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 27 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205304 Nr: 18940-40.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE SANTANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por SOLANGE SANTANA PEREIRA 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o requerido a 

revisão dos vencimentos da parte autora atinente ao pagamento das 

diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, acaso 

apurada defasagem remuneratória em sede de liquidação por 

arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, observando-se o 

percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá apresentar cálculos de 

servidor paradigma. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito a 

incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, por conseguinte, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 27 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205305 Nr: 18942-10.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MARIA DO CARMO SOUSA em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o requerido a 

revisão dos vencimentos da parte autora atinente ao pagamento das 

diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, acaso 

apurada defasagem remuneratória em sede de liquidação por 

arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, observando-se o 

percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá apresentar cálculos de 

servidor paradigma. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito a 

incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, por conseguinte, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 27 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205844 Nr: 19473-96.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DA APARECIDA PEDROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por SONIA DA APARECIDA 

PEDROSA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o 

requerido a revisão dos vencimentos da parte autora atinente ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de liquidação por 

arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, observando-se o 

percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá apresentar cálculos de 

servidor paradigma. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito a 

incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, por conseguinte, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 27 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206162 Nr: 19815-10.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA LIMA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 
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ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por RITA DE CÁSSIA LIMA COSTA 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o requerido a 

revisão dos vencimentos da parte autora atinente ao pagamento das 

diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, acaso 

apurada defasagem remuneratória em sede de liquidação por 

arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, observando-se o 

percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá apresentar cálculos de 

servidor paradigma. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito a 

incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, por conseguinte, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 27 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127248 Nr: 6132-76.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JORGE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6132-76.2010 (Cód. 127248)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que o impugnante apenas apresentou 

discordância no que atine a verba retroativa executada e não em relação 

aos honorários de sucumbência.

Todavia, não obstante a exequente tenha concordado com a inexistência 

de verba retroativa, insistiu no pagamento do 13º referente aos anos de 

2010 a 2013, todavia, não apresentou o memorial discriminado dos valores 

que entende devido.

Em contrapartida, o impugnante, pelo que se evola dos autos, não 

demonstrou a quitação da verba natalina, de maneira que, a princípio, 

devida, mas, para que seja possível eventual expedição de requisição de 

pequeno valor é imprescindível a existência de memorial discriminado, nos 

termos do artigo 534 do Código de Processo Civil, razão pela qual 

determino a intimação da exequente para que encarte o alusivo 

documento.

Com o aporte, manifeste-se o executado e, após, conclusos para análise 

da impugnação de fls. 134/141.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 26 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 171712 Nr: 13261-93.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA REGINA DE LIMA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13261-93.2014 (Cód. 171712)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da petição de folha retro, expeça-se o necessário para o 

reagendamento da perícia médica.

Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 201884 Nr: 16250-38.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINO JOSE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O, WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 16250-3.2015 (Cód. 201884)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da petição de folha retro, expeça-se o necessário para o 

reagendamento da perícia médica.

Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 55433 Nr: 4995-98.2006.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR TERTULINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICO DO EST. DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA - 

OAB:234.989 OAB/SP, GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO - 

OAB:10755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora, para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135607 Nr: 5776-47.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRADIS LAURA DO NASCIMENTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, verificando a publicação de fl. 142, verifica-se ausência do 

nome do advogado da parte autora, razão pela qual, procedi as anotações 

necessárias no Sistema Apolo e, renovo o ato de intimação da parte 
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autora, dos termos da decisão a seguir: "VISTOS, ETC. Ciência à parte 

autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, devendo se 

manifestar em prosseguimento. Nada sendo vindicado em 15 (quinze) 

dias, ao arquivo, mediante a adoção das formalidades de praxe. Às 

providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137034 Nr: 7339-76.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA RODRIGUES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 175-v, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128087 Nr: 6999-69.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE AUGUSTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154835 Nr: 3448-76.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUMERCINDO VICENTE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON REZENDE DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 16.428, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 145/159, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134279 Nr: 4344-90.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERAFIM FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os Embargos de Declaração de fls. retro, interpostos pela 

parte executada são tempestivos. Dessa forma, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte exequente/embargada para, querendo, 

manifestar-se no prazo legal, nos termos do artigo 1.022, § 2º do CPC.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 159061 Nr: 7707-17.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 107, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 171627 Nr: 13173-55.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134537 Nr: 4631-53.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO PARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206014 Nr: 19566-59.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DE CARVALHO ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 115965 Nr: 6023-96.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZEIAS CARLOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMO GNOATTO - 

OAB:4941/MT, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - 

OAB:56526/MG, RICARDO LOPES GODDOY - OAB:14.422-A, SÉRVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 INTIMAÇÃO DA REQUERIDA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR NOS AUTOS ACERCA DA PETIÇAO DA PARTE AUTORA 

ACOSTADA AS FLS.439/440, NO Prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 105491 Nr: 4262-64.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS E DAVANSO LTDA, JEDORIO ALVES 

PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença movida por Henrique Cristóvão de 

Almeida em face de Ramos e Davanso Ltda. e Jedorio Alves Pereira 

Junior, todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fl. 363, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Intimem-se as partes para que informem o cumprimento da obrigação 

estipulada no acordo.

Proceda-se o levantamento de alvará dos valores bloqueados aos autos, 

em favor de Ronilse Davanso Ramos, observando-se os dados bancários 

fornecidos à fl. 363V.

Posteriormente, voltem-se os autos conclusos para análise da extinção da 

ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259851 Nr: 24709-58.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO GOMES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 70/73.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 132383 Nr: 2240-28.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - 

OAB:20853/A-MT, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ 

DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, sobre o calculo 

do contador judicial de folhas 193v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267546 Nr: 30327-81.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADÃO NAITZEL, ROSA MONICA BRITO NAITZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DUARTE SOBRINHO, ARACI MENDES 

DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido liminar de rescisão contratual e 

reintegração de posse, ante a ausência de requisito autorizador para a 

concessão da medida terminativa pretendida pelos autores.Para instrução 

do feito, determino a expedição de mandado de constatação, com o fim de 

verificar a atual ocupação do imóvel e a identificação de eventuais 

terceiros ocupantes da área; a existência de cultivo de safrinha e possível 

data para colheita na propriedade.Remetam-se os autos à Distribuição 

para retificação do valor atribuído à causa.Nos termos do artigo. 334, do 

Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 18 de abril de 2018, às 15:00h (MT), devendo os autos ser 

encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo 

próprio centro, devendo a citação e intimação dos requeridos para a 

audiência realizar-se via oficial de justiça, ante a não cobertura pelos 

Correios no endereço dos requeridos, nos termos do inciso IV do art. 247 

do CPC.Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das 

partes a audiência, nos termos do artigo 335, I, do Código de Processo 

Civil, iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o requerido 

inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

inicial, conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.Constatando-se 

quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, do Código de 

Processo Civil, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 (quinze) 

dias, produzindo as provas que entender necessárias.Cumpra-se.Às 

providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140751 Nr: 50-58.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, ANA CAROLINA 

SCARAÇATI - OAB:11166/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:OAB/MT 4667, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:6160-B/MT

 intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça auto de avaliação folhas 148/173: Certifico que em 

cumprimento ao mandado do MMº. Juiz de Direito da 5ª Secretaria Cível e 

extraído dos autos do processo retro mencionado, após as diligências 

realizadas dos dias 18.12.17, a 7.3.18, ao endereço Fazenda Alvorada 

Gleba Esmeralda, Chapadão do Rio Verde, no sentido de localizar a dita 

Fazenda, sendo local de difícil acesso, seja no período chuvoso seja no 

período de estiagem, uma vez, que as estradas daquela região ficam sem 

as devidas manutenções pelo governo, e também desprovida de nenhum 

recurso de comunicação. Assim, após os devidos levantamentos na 

região, finalmente cheguei ao Sr., Joceli da Silva Bueno, conhecido na 

região como Chiclê, declarou que a área vizinha sabe ser de propriedade 

do grupo RSP, que fica entre sua propriedade e a Fazenda Santa Barbara. 

Seguindo com as diligências, realizei levantamento de imagem conforme 

documento em anexo, que apontou localização aproximada, e assim avaliei 

a área descrita na matricula 24146, tudo em conformidade com auto de 

avaliação lavrado em separado que fica parte integrante desta certidão. 

Certifico ainda, que segundo com as diligências, avaliei o imóvel urbano 

descrito na matricula 3.893, tudo em conformidade com auto de avaliação 

lavrado em separado que fica parte integrante desta certidão. Dessa 

forma, solicito da parte Autora que providencie o complemento do valor de 

R$ 3.673,35 (três mil seiscentos e setenta e três reais e trinta e cinco 

centavos) correspondente às diligências complementares realizadas para 

localização e avaliação da Fazenda Alvorada, e do imóvel urbano acima 

mencionado, a qual deverá ser depositada por meio de guia disponibilizada 

no Link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito indicando o 

Oficial de Justiça e Avaliador Marcos Antonio Detoffol, para recebimento 

dos valores, tudo em conformidade com o provimento 07/2017-CGJ. Dou 

fé. Tangará da Serra/MT., 9.3.18.(sexta-feira).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 248377 Nr: 15335-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A, ARCA FOMENTO 

AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LINDOLFO PIO DE CARVALHO 

DIAS, ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, FLAVIO DE CARVALHO 

DIAS, GABRIEL CARVALHO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FRANCENER 

CARGNELUTTI - OAB:8389/MT, EDUARDO PECORARO - 

OAB:196.651/SP, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, PAULA MINARDI FONSECA - OAB:385.495/SP, 

PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - 

OAB:389.737/SP, RENATO FERNANDES COUTINHO - OAB:SP 286.731

 Vistos,

Considerando-se o teor das decisões monocráticas que mantiveram a 

penhora de créditos em aplicação financeira e afastaram o efeito 

suspensivo dos embargos de execução, de rigor o prosseguimento da 

mesma, devendo ser certificada a vinculação a este Juízo dos valores 

bloqueados.

Outrossim, oportunize-se a manifestação do executado sobre o 

levantamento dos valores penhorados, oportunizando-se ainda 

sucessivamente a manifestação do executado e do exequente quanto a 

manutenção da carta de fiança já apresentada para garantia do restante 

do débito executado e então conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267513 Nr: 30295-76.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BARATELI, ESPOLIO DE 

ARGENESIO BARATELLI, LINDOMAR BARATELLI, JANETE BARATELLI 

BORGES, LUCIMEIRE BARATELLI, JOSENIR BARATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS CRISTIANO, LUZIA LEOPOLDO 

CRISTIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PRAZO: 30 DIAS 

AUTOS N.º 30295-76.2017.811.0055 - 267513 ESPÉCIE: USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BARATELI e 

ESPOLIO DE ARGENESIO BARATELLI e JANETE BARATELLI BORGES e 

LUCIMEIRE BARATELLI e LINDOMAR BARATELLI e JOSENIR BARATELLI 

PARTE RÉ: JOAO CARLOS CRISTIANO e LUZIA LEOPOLDO CRISTIANO 

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/12/2017 VALOR 

DA CAUSA: R$ 27.272,74

 FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art.259, I, CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. RESUMO DA INICIAL: AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL 

URBANO proposta por MARIA APARECIDA BARATELLI, CPF 

896.084.101-34; ESPÓLIO DE ARGENÉSIO BARATELLI representado pelos 

herdeiros JANETE BARATELLI BORGES, CPF 009.749.441-06, LUCIMEIRE 

BARATELLI, CPF 655.255.821-04, LINDOMAR BARATELLI, Identidade 

1486702-8, JOSENIR BARATELLI, CPF 867.734.021-15, assistidos pela 

DEFENSORIA PÚBLICA, em que são requeridos JOÃO CARLOS 

CRISTIANO, CPF 130.847.558-68 e LUZIA LEOPOLDO CRISTIANO, 

residentes na Rua das Violetas, nº 56, cidade de Juína/MT. Alegam os 

autores que, no dia 30 de outubro de 1992, o marido/genitor dos 

requerentes assumiu Instrumento Particular de Cessão de direitos de 

Contrato Particular com José Eduardo Neto, com relação ao Imóvel 

localizado na Rua Parecis, nº 66-W, LOTE URBANO 05-B, QUADRA 10, 

bairro VILA ARAPUTANGA, TANGARÁ DA SERRA/MT., pelo valor de 

Cr$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de cruzeiros) equivalentes a 

R$27.272,74. O comprador, Argenesio Baratelli, veio a óbito no dia 22 de 

setembro de 2013 e não realizou a TRANFERÊNCIA DO IMÓVEL. Os 

Requerentes assumiram a posse do imóvel e nunca sofreram qualquer tipo 

de contestação ou impugnação, sendo a posse contínua, mansa, pacífica 

e ininterrupta, estabelecendo no imóvel, sua moradia habitual, 

necessitando a ESCRITURA PÚBLICA para inventariar o imóvel. Os 

confinantes são DAS GRAÇAS SANCORÉ, CPF 527.525.426-15; SARA 

MERI MEINE GAONA, CPF 797.380.799-34 e JUAREZ PEREIRA DE 

SIQUEIRA, CPF 432.240.831-15. Requer a citação dos requeridos e 

intimação da Fazenda Pública municipal, estadual e Federal, intimação do 

Ministério Público e que o pedido seja julgado procedente, declarando os 

autores proprietários do Imóvel em debate com o devido registro no 

Cartório competente. VALOR DA CAUSA R$27.272,74.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel localizado na Rua Parecis, 

nº 66-W, LOTE URBANO 05-B, QUADRA 10, bairro VILA ARAPUTANGA, 

TANGARÁ DA SERRA/MT. DESPACHO: Vistos, Cuida-se de ação de 

usucapião ajuizada por Maria Aparecida Baratelli e Espólio de Argenesio 

Baratelli, representado por Janete Baratelli Borges, Lucimeire Baratelli, 

Lindomar Baratelli e Josenir Baratelli, em desfavor de João Carlos Cristiano 

e Luzia Leopoldino Cristiano, do imóvel localizado na Rua Parecis, n.º 66, 

Quadra 10, Lote 05-B, Bairro Vila Araputanga, Tangará da Serra/MT. 

Inicialmente, concedo a parte autora benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo 
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em caso de alteração da sua situação. Citem-se os requeridos e os 

confinantes do imóvel indicados nos autos, pessoalmente, para que, 

querendo, apresentarem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, com as 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. Citem-se, por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais interessados, nos termos 

do artigo 259, inciso I, do Código de Processo Civil. Notifiquem-se, pela via 

postal, os representantes das Fazendas Municipal, Estadual e da União 

para que manifestem eventual interesse, remetendo-lhes cópias dos 

documentos juntados nos autos pela requerente. Após, abra-se vista ao 

representante do Ministério Público. Expeça-se o necessário, ficando 

autorizado o cumprimento do mandado com os benefícios do §2º do artigo 

212 do Código de Processo Civil. Às providências. Tangará da Serra - MT, 

2 de abril de 2018. Elenice de Lima Soares - Gestora Judiciária 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275303 Nr: 5225-23.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERSENY PEREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. E. TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada Derseny Pereira de Freitas em 

desfavor de B. E. Transportes Ltda., ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes ditados pela Lei 1060/50 e artigo 98, caput, do Código 

de Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação, bem como, se 

detectado que não faz “jus” ao pleito, com a aplicação de multa do décuplo 

do valor das custas processuais devidas.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 23 de maio de 2018, às 14h30min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Consigna-se que quando do requerimento de produção de provas às 

partes deverão especificar e justificar as provas que pretendem produzir, 

bem como indicar os pontos controvertidos da demanda.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274871 Nr: 4875-35.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARÁ DA SERRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANA PRISCYLLA DOS SANTOS ARTERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO DOS SANTOS 

DUARTE - OAB:16271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada Iuni Educacional – Unic Tangará 

da Serra Ltda. em desfavor de Dayana Priscylla dos Santos Artero, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 23 de maio de 2018, às 15h00min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Consigna-se que quando do requerimento de produção de provas às 

partes deverão especificar e justificar as provas que pretendem produzir, 

bem como indicar os pontos controvertidos da demanda.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275175 Nr: 5118-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON WAGNER RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, a atividade empresarial exercida pelo embargante, 

bem como a existência de veículo de alto valor, consoante extrato do 

Renajud que segue anexo, fornecem indícios de que o mesmo possui 

condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu 

sustento e/ou da família

Por outro lado, o embargante pugna pela manutenção da posse do veículo 

objeto dos autos, sem, contudo, prestar caução.

Assim, intime-se o autor para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

que não possui condições de arcar com as custas, as despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma da lei, em razão do 

pedido de gratuidade da justiça postulado na presente ação (CPC, artigo 

99, §2º), bem como para preste caução idôneo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148799 Nr: 8720-85.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON WAGNER RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV VALE - REDE RECORD, SILVIO JOABE 

DELMONDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiani Kerber Diel - 

OAB:21492/0

 Vistos.,

Preliminarmente ao cumprimento das determinações de fl. 283, salvo a 

determinação de levantamento de alvará, intime-se o exequente para que 

se manifeste expressamente quanto o seu interesse na penhora do 

veículo Nissan Frontier placa OBM4321, com as informações presentes 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a manifestação positiva, cumpra-se a integralidade das 

determinações de fl. 283.

Outrossim, consigno que nada obsta o exequente se manifestar 

novamente após as informações obtidas perante a instituição financiera.

Com a manifestação negativa, encaminhe os autos conclusos para as 

deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 149696 Nr: 9681-26.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON WAGNER RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO JOABE DELMONDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Vistos.,

Inicialmente, considerando o expresso desinteresse do exequente quanto 

aos veículos localizados perante o sistema Renajud, deixo de proceder 

qualquer medida constritiva.

Outrossim, indefiro o pedido de expedição de ofícios ao Cartórios de 

Registro de Imóveis, visto que tal diligência pode ser realizada pela parte 

exequente.

Por conseguinte, consoante determinação de fl. 126, ante o não 

esgotamento das diligências para tentativa de localização de bens 

pertencentes em nome do executado, indefiro, por ora, diligência perante o 

sistema Infojud.

Por fim, defiro a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens 

da parte executada para satisfação do crédito, nos termos do §3º do 

artigo 523 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 209251 Nr: 1413-41.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEGE DEMAMAN SGUAREZI - ME, JETRO 

SANÇÃO SGUAREZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR: 56.918, LUIZ 

CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A, SANDRO PISSINI 

ESPÍNDOLA - OAB:OAB/SP 198.040A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar quanto ao complemento de diligencia 

do oficial de justiça aguardo munido da 2ª via para a efetivação da 

penhora, que seja a parte autora Intimada a efetuar o depósito referente a 

20 diligencias local, no valor de R$ 734.00 ( setecentos e trinta e quatro 

reais) para cumprimento dos atos de penhora localização dos bens que 

foram dados em garantia hipotecárias e Intimações após o depósito darei 

cabal cumprimento, cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274831 Nr: 4852-89.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI SERGIO MAIESKI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICRO CERVEJARIA SERRANA LTDA - ME, 

RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER LTDA-ME, V. M. ANSCHAU - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, verifica-se que a atividade empresarial fornece 

indícios de que a empresa autora possuí condições de arcar com as 

custas processuais sem prejuízo de seu funcionamento regular.

Outrossim, a empresa requerente não colacionou aos autos nenhum 

documento comprobatório da alegada hipossuficiência, sendo certo que a 

presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recurso não 

se estende às pessoas jurídicas, consoante interpretação inversa do §3º 

do artigo 99 do Código de Processo Civil.

Além disso, os documentos de fls. 60/61 e 63 se encontram ilegíveis.

Posto isso, intime-se empresa autora para sanar as irregularidades, no 

prazo de 15 (quinze).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194875 Nr: 10760-35.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE ARRUDA ZAULOYE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, 

JAIRO WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE LUIZ DE SOUZA 

CARVALHO DOMINGUES - OAB:OAB-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por José de Arruda Zauloye 

em desfavor de Polo Comércio de Veículos Ltda. ME e Jairo Waldow, 

todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Contudo, em manifestação de fls. 578/581, as partes informaram que 

compuseram acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram 

pela sua homologação.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, considerando-se a existência de parcelas a serem 

adimplidas e com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 17/09/2018 (6ª parcela).

Proceda-se o levantamento de alvará dos valores bloqueados às fls. 

568/569 em favor do exequente, consoante item 1.b. do acordo, 

atentando-se aos dados bancários fornecidos e aos poderes outorgados 

na procuração.

Outrossim, proceda-se o levantamento da restrições judiciais nos veículos 

do executados.

Honorários sucumbenciais como acordado e eventuais custas 

remanescentes a cargo dos executados.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-se os autos conclusos 

para análise da extinção ou prosseguimento da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275305 Nr: 5229-60.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAJIR FERREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, atento ao preenchimento dos requisitos legais, DEFIRO 

a tutela de urgência postulada, para efeito de determinar que a requerida 

NÃO INTERROMPA o fornecimento de energia elétrica ao requerente 

(Unidade Consumidora 35616-2), para fins de discussão sobre a 

legalidade do débito, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 

50,00, limitando-se esse preceito cominatório ao valor de R$ 

10.000,00.Concedo, ainda, ao requerente os benefícios da assistência 

judiciária, nos moldes ditados pela Lei 1060/50, destacando-se que tal 

decisão poderá ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação, bem como, se detectado que não faz jus ao pleito, com a 

aplicação de multa do décuplo do valor das custas processuais 

devidas.Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 23 de maio de 2018, às 

14h00min (MT), devendo os autos serem encaminhados para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora 
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designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.Não obtida a 

composição ou não comparecendo qualquer das partes a audiência, nos 

termos do artigo 335, I, do Código de Processo Civil, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicia, conforme artigo 

344, do Código de Processo Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses 

previstas nos artigos 350 e 351, do Código de Processo Civil, será 

oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, produzindo as provas 

que entender necessárias.Consigna-se que quando do requerimento de 

produção de provas às partes deverão especificar e justificar as provas 

que pretendem produzir, bem como indicar os pontos controvertidos da 

demanda.Cumpra-se prioritariamente, nos termos do artigo 71 do Estatuto 

do Idoso c/c artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274023 Nr: 4290-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONER DAL CASTEL, MATHEUS GORETTI DAL 

CASTEL, AMADO PAULO DAL CASTEL, MERI REGINA GORETTI DAL 

CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de CITAÇÃO 

Doner Dal Castel, brasileiro, produtor rural, CPF 035.410.031-97, residente 

na FAZENDA SÃO MIGUEL, Rodovia Br 364, Km 4, Zona Rural, Tangará da 

Serra-MT;Matheus Goretti Dal Castel, brasileiro, solteiro, produtor rural, 

CPF 035.409.921-38, Rua Alziro Zahrur, nº 469, Cidade Alta;Amado Paulo 

Dal Castel, brasileiro, casado, produtor rural, CPF 504.473.000-91, 

Endereço Rua Alziro Zarur, N. 247, Vila Alta, Tangará da Serra/MT;e Meri 

Regina Goretti Dal Castel, brasileira, casada, produtora rural, CPF 

455.980.700-06, Rua Alziro Zarur, nº 247, Vila Alta, Tangará da Serra/MT 

cujo depósito será efetuado por meio de Guia de diligencia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267469 Nr: 30250-72.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIGUEO NAKATA, ELIZABETH AUREA MONTEIRO 

NAKATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, Marina Rocha Silva - OAB:150.167 SP, 

VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse, 

ante a ausência de requisito autorizador para a concessão da medida 

pretendida.Consigo, por fim, que quando do requerimento de produção de 

provas às partes deverão especificar e justificar as provas que 

pretendem produzir, bem como indicar os pontos controvertidos da 

demanda.No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.Às 

providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 266323 Nr: 29381-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDC, JPDSA, RMDO, KCL, AAC, NAC, 

JVMDS, CHDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, HEBER MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT

 Código 266323VISTOS EM CORREIÇÃO 1) (...) o, RECEBO A DENÚNCIA 

apresentada e, nos termos da Lei n. 11.343/06, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20/04/2018 às 13:00 horas, ocasião em 

que serão inquiridas as testemunhas de acusação, de defesa e, 

sucessivamente, realizado o interrogatório dos réus. Citem-se e 

intimem-se os acusados.2) Quanto ao pedido de revogação feito pelos 

réus RAFAEL MENDES DE OLIVEIRA e CARLOS EDUARDO COSTA, 

(...).Assim, entendo que não houve qualquer alteração fática dos autos, 

suficiente a sustentar a revogação ora perseguida, razão pela qual a 

manutenção dos réus em cárcere deve permanecer, mormente ante o 

recebimento da denuncia que relata o cometimento de crimes de alta 

complexidade e gravidade, inclusive com a noticiada apreensão de grande 

quantidade de entorpecente ilícito.Portanto, o pedido de revogação da 

prisão preventiva de fls. 167/170 e 171/174139/140 não procede, não 

havendo fato novo justificador do pleito, mantendo-se a prisão com arrimo 

nos fundamentos acima expostos e nos fundamentos apontados na 

decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados.Procedam as 

intimações necessárias, constando as advertências legais.Notifique-se o 

Ministério Público.Às providências. Cumpra-se, intimando.3) Determino que 

a Secretaria proceda não só ao cadastramento das testemunhas 

arroladas pelas partes, mas sobretudo das prisões (com datas inclusive) 

de cada um dos denunciados em tal situação, eis que tal providência lhe 

cabe, sendo de extrema urgência tal correção.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 217099 Nr: 7554-76.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DA SILVA ALVES BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Intimaçao do patrono do reeducando para se manifestar acerca do 

cálculo de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 274074 Nr: 4322-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DIAS COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 Autos nº: 4322-85.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 274074.

 Vistos.

 1) À vista da presente missiva, INTIME-SE, com urgência, o réu acerca da 

audiência de instrução a ser realizada no Juízo Deprecante no dia 

09/05/2018, às 15:00 horas.

 2) Outrossim, DESIGNO audiência de interrogatório do réu Gilson Dias 

Coelho para o dia 11 de maio de 2018, às 13h50min, devendo o mesmo ser 

INTIMADO a comparecer, devidamente acompanhado de advogado, sob as 

penas da lei.

 3) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da designação 

da data para a realização da audiência de interrogatório.

 4) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 23 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 274674 Nr: 4725-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaita Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928

 Autos nº: 4725-54.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 274674.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 11 de maio de 2018, às 14h50min, para oitiva da 

testemunha IPJC Éder Carlos de Oliveira, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 1.1) Tratando-se a testemunha de servidor público, COMUNIQUE-SE ao 

chefe da repartição a que servir, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 23 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 46437 Nr: 1581-63.2004.811.0055

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIDINAR BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - 

OAB:25/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altamiro Araújo de Oliveira - 

OAB:4928-B, FELIPE PELEGRINI - OAB:16064 OABMT, FERNANDO DE 

CASSIO MELLO - OAB:14.312-B-MT

 Ademais, considerando que o réu já apresentou resposta através de 

advogado constituído (fls. 385/388), analisando a resposta apresentada 

pelo réu e tudo mais que dos autos consta, verifico não ser nenhuma das 

hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, não tendo sido arrolada nenhuma 

testemunha pela defesa, INTIME-SE o advogado para se manifestar, no 

prazo de dez (10) dias, acerca da prova produzida antecipadamente. 6) 

Se nada for requerido pelo advogado na forma do item “5”, DEPREQUE-SE, 

à Comarca de Rondonópolis/MT., a audiência de interrogatório do réu, que 

deverá ser realizada em dia e hora que houver por bem o Juízo Deprecado 

designar, consignando o prazo de trinta (30) dias para cumprimento, por 

se tratar de processo constante do rol da Meta 2 do CNJ. INTIMEM-SE 

ambas as partes acerca da remessa da deprecada.7) INTIME-SE.8) 

CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 23 de março 

de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 202184 Nr: 16522-32.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) DECLARO 

ENCERRADA a instrução processual. ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público e, em seguida, à Defensoria Pública, para apresentação de 

memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, cada. 2) Após cumprido 

o item anterior, façam os autos CONCLUSOS para prolação de sentença. 

CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 116980 Nr: 7008-65.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 Autos nº: 7008-65.2009.811.0055.

Código Apolo nº: 116980.

Vistos em correição.

1) Atenta aos autos, motivada pela busca da verdade real dos fatos, 

princípio este norteador do processo penal brasileiro, DEFIRO o pleito 

ministerial acostado às fls. 160, notadamente no que tange à realização de 

relatório/laudo psicológico da vítima Poliana Silva Souza.

2) Ademais, considerando que a ofendida reside na Comarca de 

Vilhena/RO, DEPREQUE-SE a realização do referido laudo psicológico ao 

mencionado Juízo, consignando-se o prazo de vinte (20) dias para 

cumprimento, tendo em vista que o presente procedimento está incluído na 

Meta 2 do CNJ.

3) Com o aporte do referido laudo nos autos, ABRA-SE VISTA aos 

contendores para que, no prazo legal, apresentem as derradeiras 

alegações.

4) EXPEÇA-SE o necessário.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 1º de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 196873 Nr: 12336-63.2015.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDINÉLIO GOMES EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 Proceder a intimação do advogado do réu para no prazo de 05 (cinco) 

dias apresenar suas derradeiras alegações finais por escrito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 270176 Nr: 1239-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO LIRA DA LUZ, RAIMUNDA DE 

OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

3.659-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e tendo em vista a procuração juntada aos autos as fls. 97/98, 

impulsiono estes autos com a finalidade de proceder a intimação da 

Advogada da Ré Raimunda de Oliveira Costa , para querendo no prazo 

legal , apresentar defesa preliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 247982 Nr: 15132-56.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILTON ATANAZIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Certifico para os devidos fins que o Advogado do Réu foi intimado para 
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apresentar as alegações finais conforme decisão as fls. 171 dos autos e 

DJE n. 10158, publicado no dia 15/12/2017 e não apresentou. Nos termos 

da Legislação Vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ (CNGC/MT), 

impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Documentos, com a 

finalidade de expedir Mandado de Intimação ao Réu para constituir novo 

advogado ou informar ao Sr. Oficial de Justiça se deseja a nomeação da 

Defensoria Pública Estadual.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENILSON PEREIRA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/08/2018, às 15h30min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANETE DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/08/2018, às 15h45min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANETE DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/08/2018, às 16h00min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIUCY DIAS FELIX (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/08/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE PACHECO DE MORAIS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/08/2018, às 14h15min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIAGNA NAISSARA DE MEDEIROS RAMOS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/08/2018, às 14h30min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNNO DOS SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/08/2018, às 14h45min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/08/2018, às 15h00min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELINTON FERNANDO KINTSCHNER (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/08/2018, às 15h15min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAYRANA SANTANA FERREIRA OAB - MT23945/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALL PARK LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 08/08/2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT22523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA MORAIS TOLOMEOTTI DE LIMA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 08/08/2018, às 14h30min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 08/08/2018, às 14h45min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CARDOSO DA SILVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 08/08/2018, às 15h15min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 08/08/2018, às 15h45min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000835-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 2 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000498-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZONI GOLD - ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - 

568.962.041-68 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. De início, anoto que a sentença proferida nos autos principais 

(Processo nº 8010710-67.2015.811.0055) já transitou em julgado, sendo 

que o acórdão da E. Turma Recursal a reformou apenas no que tange à 

condenação da reclamada em indenização por danos morais, mantendo-a, 

no entanto, incólume no que tange à condenação para cumprimento da 

obrigação de fazer. Assim sendo, registro que o presente incidente trata 

agora de cumprimento de decisão definitiva e não mais provisória. Nesse 

passo, determino seja juntada a estes autos cópia do v. acórdão/ementa e 

certidão do trânsito em julgado do processo principal. Defiro o pedido do ID 

12443236. Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do 

Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença, relativamente à cobrança das astreintes 

fixadas para cumprimento da obrigação de fazer. Nos termos do art. 523 

do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença 

sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente 

ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de 

ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso 

não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora 

e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 

executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora.Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 
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ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII).Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Sem prejuízo, defiro o pedido para que 

seja designada audiência de conciliação, visando a composição amigável 

entre as partes. Nesse passo, determino ao Sr. Conciliador priorize a 

designação de audiência conciliatória nestes autos, para a data mais 

breve possível, tendo em vista a necessidade de cumprimento urgente da 

obrigação de fazer. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 02 de abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pela reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que a reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 2 

de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010525-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO ELOI SIEBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY JANAINA BECKER OAB - MT0008666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado no ID 

12171627. Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui 

poderes na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de 

valores. Em caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em 

vista que o adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, 

intime-se o reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada 

mais seja requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, 

devendo os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000796-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO SILVANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado no ID 

12266257. Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui 

poderes na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de 

valores. Em caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em 

vista que o adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, 

intime-se o reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada 

mais seja requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, 

devendo os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-46.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINA MARTINS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado no ID 

12266257. Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui 

poderes na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 363 de 1053



valores. Em caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em 

vista que o adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, 

intime-se o reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada 

mais seja requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, 

devendo os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011806-83.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO CRISOSTOMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIENTEC - CENTRO INTEGRADO DE ENSINO TECNICO EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA BONATTO OLIVEIRA OAB - MT21767/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000331-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DRI METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO)

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO)

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLBENS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS CARVALHO OAB - 

MT0008852A (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 275523 Nr: 5405-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSEFINA MARIA DA SILVA COUTO, JULIA DA SILVA 

COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Parte Requerente, por meio de seu advogado, para que se 

proceda a digitalização do feito, confome o despacho.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA FRANCISCA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pela reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que a reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 2 

de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 2 

de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pela reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que a reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 2 

de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pela reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 
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eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que a reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 2 

de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 2 

de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 
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demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 2 

de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011433-52.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BELEM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 2 

de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA SOARES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pela reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que a reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 
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a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 2 

de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ARTIAGA GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que a reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

07 de agosto de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER JACINTO CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LULITEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a prova inequívoca dos fatos, que levam à 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. A 

plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável declaração 

de inexistência de débito, que levaria à conclusão pelo indevido 

lançamento do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Não se pode olvidar que o lançamento do nome do reclamante no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, SPC, 

CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da jurisprudência, 

como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 

187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no 

DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, quando na maioria 

das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as consequências 

em detrimento do consumidor ou devedor são relevantes, com abalo no 

seu crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome 

nos órgãos de proteção ao crédito pode gerar abalo de crédito, daí 

resultando, na maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o 

fundado receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade da concessão da tutela antecipada neste tocante, pois fosse 

a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria 

ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência do débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos à 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. Os documentos juntados pelo reclamante dão suporte às suas 

alegações, uma vez que junta o comunicado expedido pelo Serasa no 

ID12194896 e o comprovante de pagamento do citado débito no ID 

12194866. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 
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documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento. Por fim, verifico 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao 

crédito a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à 

empresa reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 

300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a 

tutela de urgência a fim de determinar que a reclamada se abstenha de 

inscrever o nome do reclamante dos registros de banco de dados de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), com relação ao débito 

objeto da presente demanda, ou que o exclua caso já tenha sido lançado 

pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme requerido. Recebo a petição 

inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 27 de março 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000851-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT0012082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia na provável declaração de inexistência de débito 

e o indevido lançamento do nome da reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome da requerente 

no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, 

SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são relevantes, 

com abalo no seu crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além 

de reflexos negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se 

decidiu, que, em casos de discussão judicial do débito, o credor está 

impedido de lançar o nome dos devedores no banco de dados de serviços 

de restrição de crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a 

inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de 

crédito, daí resultando, na maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão da 

tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela concedida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus 

boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da declaração de 

inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da reclamante nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez 

que o citado registro pode causar prejuízos a reclamante e, caso não seja 

excluído seu nome dos citados serviços de restrição de crédito, 

certamente causará outros prejuízos de difícil reparação. A reclamante 

alega que efetuou sua matrícula na instituição reclamada, no entanto, 

solicitou a devolução da quantia paga em razão da própria reclamante 

informar que ela havia perdido o prazo para a matrícula. Se a própria 

instituição reclamada concordou em devolver o valor pago a título de 

matrícula é porque tinha ciência de que a reclamante não frequentaria o 

curso oferecido (Id 12471887). Tudo indica, portanto, que os débitos 

cobrados posteriormente ao pedido de devolução do valor pago a título da 

matrícula são indevidos. Nesse passo, injustificado o lançamento do nome 

da reclamante no cadastro restritivo de crédito. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade do serviço 

bem como a pendência do pagamento, a presente decisão poderá 

perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir efeitos. 

Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela de urgência antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, por consequência, pela demonstração 

da probabilidade do direito. Por fim, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) 

e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada 

esta decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome da 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. 

Conciliador. Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para 

comparecimento ao ato, facultando-se a representação por advogado e 

consignando que, caso não haja composição, será designada audiência 

de instrução e julgamento, ocasião na qual poderá a reclamada apresentar 

resposta escrita ou oral; caso não haja interesse das partes na produção 

de provas em audiência, deverá a reclamada sair da audiência de 

conciliação intimada a fim de apresentar contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o reclamante, consignando no 

mandado que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 2 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 4/2018 Hugo José Freitas da Silva, Meritíssimo Juiz de Direito 

Diretor do Foro em Substituição legal da Comarca de Lucas do Rio Verde, 

Estado de Mato Grosso, por delegação do Presidente do Tribunal de 

Justiça nos autos identificador n. 55766, no uso de suas atribuições 

legais, torna público as inscrições deferidas, data e local da prova de 

Processo Seletivo para o Credenciamento de Juiz Leigo na Comarca de 

Lucas do Rio Verde:

1.0 Inscrições deferidas:

I - Felipe Lima da Rosa

II - Josleine Virgína Ferreira

III - Maisa Alves do Carmo

IV - Nilson Ely Trajano de Oliveira

V - Wagner Batista Gomes Nascente Junior
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VI - Talita de Barros Marques

VII - Tathiane Dalla Vecchia

VIII - Weyla de Souza

IX - Jekson da Silva Santos Monteiro

X - César Lima de Paula

XI - André Figueredo da Silva

XII - Edmundo Leite Xavier Neto

XIII - Eliane da Silva Lucas Coffi Lirio

XIV - Scheila Ribeiro de Lima XV - Antonio Orli Macedo Melo

XVI - Muriam Pollo de Lima XVII - João Miguel Marchetti do Nascimento

XVIII - Lorrane Moreira Martins dos Santos

XIX - Mariana Mulari Nassar Nobre

XX - Polliana Mesquita de Moraes

XXI - Alessandra Neves de Sousa

1.1 Do indeferimento da inscrição caberá recurso, dirigido ao Presidente 

da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, no prazo de dois (2) dias 

úteis após a publicação do resultado.

2.0 – A prova do Teste Seletivo para Juiz Leigo será realizado 15 de abril 

de 2018, das 8:00 hs às 13:00 horas.

3.0 – O local para a realização da prova será no Plenário do Júri no prédio 

do Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde, endereço: Av. Mato 

Grosso, 1912-S, Bairro Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde-MT.

Lucas do Rio Verde-MT, 27 de março de 2018. Hugo José Freitas da Silva 

Juiz de Direito - Diretor do Foro em Substituição Legal

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43350 Nr: 3657-46.2011.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERSON RAIMUNDO SCHICHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI MARCOS STADTLOBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:MT/9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLO - 

OAB:14474-E

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte Autora, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 2.415,83 (dois mil, 

quatrocentos e quinze reais e oitenta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 2.415,83 (dois mil, quatrocentos e quinze reais 

e oitenta e três centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8153 Nr: 1307-03.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA DE M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISCHER & REZENDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLAVIO P. DALTRO - 

OAB:7.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENE CORASSA - 

OAB:4972-B/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 578,85 

(quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 202,00 (duzentos e dois reais) para fins de recolhimento da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000327-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. V. D. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO)

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. S. (RÉU)

 

Processo nº 1000327-77.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Defiro a gratuidade 

processual. II. Comprovada a paternidade, conforme a certidão de 

nascimento juntada, e levando por estima a demonstração de veementes 

indícios que dão conta da capacidade econômico do alimentante, arbitro 

alimentos provisórios na importância de 01 (um) salário mínimo, atualmente 

equivalente a R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), devidos 

a partir da data da citação. III. Designo audiência de conciliação, instrução 

e julgamento para o dia 09/05/2018, às 14:30 horas. IV. Cite-se o requerido 

e intimem-se ele e a parte autora a fim de comparecerem à audiência, 

acompanhados de advogado e testemunhas (três, no máximo), 

independente de prévio depósito de rol, e apresentarem nessa 

oportunidade as demais provas que tiverem, caso não haja acordo. V. 

Faculto ao requerido apresentar contestação, por meio de advogado, até a 

data designada para a audiência, sob pena de revelia. VI. O não 

comparecimento da parte autora implicará no arquivamento do pedido, com 

a revogação dos alimentos arbitrados, e o não comparecimento do 

requerido, ou sua não contestação até a data da audiência, em revelia e 

confissão quanto à matéria de fato. VII. Expeçam-se ofícios requisitórios 

de informações acerca do ganho mensal das partes, se requeridos ou, 

ainda que não requeridos, se indicado na inicial algum empregador fixo. 

VIII. Cientifique-se o Ministério Público e Defensoria Pública. IX. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000327-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. V. D. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO)

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. S. (RÉU)

 

Processo nº 1000327-77.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Defiro a gratuidade 

processual. II. Comprovada a paternidade, conforme a certidão de 

nascimento juntada, e levando por estima a demonstração de veementes 

indícios que dão conta da capacidade econômico do alimentante, arbitro 

alimentos provisórios na importância de 01 (um) salário mínimo, atualmente 

equivalente a R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), devidos 

a partir da data da citação. III. Designo audiência de conciliação, instrução 

e julgamento para o dia 09/05/2018, às 14:30 horas. IV. Cite-se o requerido 
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e intimem-se ele e a parte autora a fim de comparecerem à audiência, 

acompanhados de advogado e testemunhas (três, no máximo), 

independente de prévio depósito de rol, e apresentarem nessa 

oportunidade as demais provas que tiverem, caso não haja acordo. V. 

Faculto ao requerido apresentar contestação, por meio de advogado, até a 

data designada para a audiência, sob pena de revelia. VI. O não 

comparecimento da parte autora implicará no arquivamento do pedido, com 

a revogação dos alimentos arbitrados, e o não comparecimento do 

requerido, ou sua não contestação até a data da audiência, em revelia e 

confissão quanto à matéria de fato. VII. Expeçam-se ofícios requisitórios 

de informações acerca do ganho mensal das partes, se requeridos ou, 

ainda que não requeridos, se indicado na inicial algum empregador fixo. 

VIII. Cientifique-se o Ministério Público e Defensoria Pública. IX. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 153495 Nr: 2004-62.2018.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELI DIANA WEBER VERARDI - 

OAB:15985/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 2004-62.2018.811.0045 Código: 153495

Parte autora: Sérgio Petrônio Paganini

Requerido: Cintia Aparecida Berte

Vistos etc.

I. Trata-se de Ação Declaratória de Ocorrência de alienação Parental com 

Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada pelas partes devidamente 

classificadas.

II. Pois bem, inicialmente cumpre ressaltar que, não tendo sido vislumbrada 

nenhuma situação de risco elencada no art. 98 do ECA para fixação da 

competência ao Juízo Especializado na Infância e Juventude conforme 

decisão de fl. 93 (a numerar), o presente feito foi redistribuído ao presente 

juízo.

III. Ressalto que quanto ao feito materializado, o mesmo se fosse de 

competência da Vara da Infância e Juventude, estaria correto sua 

tramitação. Entretanto, com a implantação do PJE nesta Comarca, por 

determinação da Resolução nº 185/2013 do CNJ, através da Portaria da 

Presidência TJMT n.º 127/2016, restou-se obrigatoriamente a utilização da 

plataforma eletrônica para distribuição de novas ações a partir das 

12h00min do dia 25/04/2016.

IV. Ademais, já tendo sido ajuizada outras demandas correspondentes as 

mesmas partes e que versam a assuntos correlacionados (processo nº 

1001787-36.2017 e 1001000-07.2017), a fim de evitar injustos prejuízos, 

tenho que o julgamento por meio eletrônico facilitará o prosseguimento de 

todos os feitos, sem decisões conflitantes.

 V.Deste modo, verificando-se que o autor requereu a distribuição da 

presente ação na data de hoje, torna-se irregular o prosseguimento deste 

feito de maneira física, devendo assim o autor proceder com o protocolo 

do mesmo de maneira eletrônica, distribuído em dependência ao processo 

de nº 1001000-07.20178.11.0045 que ainda esta em trâmite nesse juízo.

 VI. Posto isto, diante da necessidade de tramitação processual 

eletronicamente e pela ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

IV, do NCPC.

VII. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas de praxe.

VIII. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 27 de março de 2018.

GISELE ALVES SILVA

JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001065-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SELINO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001065-65.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: SELINO RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 1. 

Por considerar mais prudente, após a fase postulatória apreciarei o pedido 

de tutela antecipada. 2. Observando os prazos fixados no artigo 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

15/05/2018, às 15:30 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa 

Comarca . 3. Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) 

e cite-se o réu (art. 334, caput), consignando-se no mandado que o prazo 

para oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo inicial 

encontra-se delineado no artigo 335 do CPC. Não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

(a) (s) autor (a) (es) na inicial (CPC, artigos 341 e 344). 4. Cumpridas 

integralmente as deliberações supra, remetam-se os autos ao CEJUSC 

com antecedência mínima de 02 (dois) dias, nos termos do art. 3º da 

ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 5. As partes devem comparecer no 

CEJUSC acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 

334, § 9º, do CPC), facultando-se a constituição de representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

(art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por oportuno, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, 

do CPC). 6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do 

artigo 98 e seguintes do CPC. 7. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde, 21 de Março de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz 

de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003389-96.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO (AUTOR)

MARCO ANTONIO PARZIANELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SOUZA SOLIGO OAB - MS16314 (ADVOGADO)

ROBERTO SOLIGO OAB - MS2464-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003389-96.2016.8.11.0045 

AUTOR: MARCO ANTONIO PARZIANELLO, ROSANE MARIA BUENO 

PARZIANELLO RÉU: FIAGRIL LTDA Vistos. 1. Tratando-se de distribuição 

por dependência, proceda-se com associação do presente com os autos 

de nº 1000866-14. 2. De acordo com o provimento n º 22/2016 nas 

petições iniciais interpostas, com exceção das dispensada por Lei, devem 

constar duas (02) guias de recolhimento uma de custas judiciais e outra 

de taxa judiciaria, ambas recolhidas ao Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso e disponibilizada no endereço eletrônico do Tribunal de Justiça. 

Sendo essas receitas distintas, ambas devem constar na petição inicial. 3. 

Visto que a parte autora já recolheu a guia referente à taxa judiciaria, 

conforme doc. (Id. 4290538 - Pág. 1), intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte a guia de recolhimento de custas judiciais. 

4. Ademais, nos termos do art. 319, II, do CPC, intime-se a parte autora 

para, no prazo de quinze (15) dias, emendar a inicial, indicando os 

respectivos endereços eletrônicos das partes, sob pena de indeferimento 

da inicial. 5. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 30 de Novembro 

de 2016 Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura 

Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003389-96.2016.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO (AUTOR)

MARCO ANTONIO PARZIANELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SOUZA SOLIGO OAB - MS16314 (ADVOGADO)

ROBERTO SOLIGO OAB - MS2464-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Número do Processo: 1003389-96.2016.8.11.0045, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[COMPRA E VENDA]. AUTOR: 

MARCO ANTONIO PARZIANELLO, ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO 

RÉU: FIAGRIL LTDA Vistos. 1. A parte autora, acima identificada, 

ingressou com a presente “ação declaratória de nulidade de cláusula 

contratual c/c indenização e compensação de créditos e tutela de 

urgência” em desfavor da parte requerida acima identificada, aduzindo, em 

síntese, que a indexação da dívida à moeda estrangeira causou 

onerosidade excessiva. Pede a concessão liminar de tutela de urgência 

para suspender o feito executivo (n. 1000866-14.2016.8.11.0045). 2. A 

tutela de urgência, regida pelo art. 300 do Código de Processo Civil, exige 

(a) probabilidade do direito, (b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo e (c) a não irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência 

antecipada. No caso em análise, em juízo de cognição sumária, a 

probabilidade do direito não está satisfatoriamente evidenciada nos 

documentos acostados ao pedido inicial. É que a questão abordada nos 

autos aparenta estar contida nos embargos à execução n. 

1000258-79.2017.8.11.0045, já havendo rejeição do pedido de suspensão 

do feito executivo em razão do não preenchimento dos requisitos legais, 

mormente considerando o reconhecimento parcial de débito impago. 

Ademais, os prejuízos declinados pela parte autora, se vencedora da lide, 

poderão ser pontualmente indenizados. 3. Assim, ausentes os requisitos 

legais, indefiro o pedido liminar. 4. Observando os prazos fixados no artigo 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

15/05/2018, às 15:00 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa 

Comarca . 5. Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) 

e cite-se o réu (art. 334, caput), consignando-se no mandado que o prazo 

para oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo inicial 

encontra-se delineado no artigo 335 do CPC. Não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, artigos 341 e 344). 6. Cumpridas 

integralmente as deliberações supra, remetam-se os autos ao CEJUSC 

com antecedência mínima de 02 (dois) dias, nos termos do art. 3º da 

ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 7. As partes devem comparecer no 

CEJUSC acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 

334, § 9º, do CPC), facultando-se a constituição de representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

(art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por oportuno, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, 

do CPC). 8. Expeça-se o necessário. 9. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde, 30 de junho de 2016.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000292-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTAINE APARECIDA DE SOUZA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO)

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO DOS SANTOS (RÉU)

JOSELAINE JUNQUEIRA FERMINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Número do Processo: 1000292-20.2018.8.11.0045, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. AUTOR: CRISTAINE 

APARECIDA DE SOUZA FONSECA RÉU: JOSELAINE JUNQUEIRA FERMINO, 

MAURO DOS SANTOS Vistos. 1. Trata-se de “Ação de Indenização por 

danos morais e materiais”, ajuizada pelo(a) autor(a) em face dos(as) 

requeridos(as), todos acima qualificados, contendo pedido de tutela 

provisória de entrega de recibo de compra e venda de veículo junto ao 

despachante para realização da transferência do mesmo. 2. É o breve 

relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A tutela de urgência, regida pelo art. 300 

do Código de Processo Civil, exige (a) probabilidade do direito e (b) perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Registro, de início, que a 

tutela provisória, quanto a sua natureza, pode ser antecipada ou cautelar. 

A primeira tem natureza satisfativa, permitindo ao juiz que já defira os 

efeitos que, sem ela, só poderia conceder no final. Na cautelar, o juiz não 

defere, ainda, os efeitos pedidos, mas apenas determina uma medida 

protetiva, assecurativa, que preserva o direito do autor. No caso, extrai-se 

que a pretensão principal é a indenização pelos danos materiais e morais 

que alega ter suportado, não havendo traços de satisfatividade inicial nos 

pedidos formulados em sede de tutela provisória, a afastar a natureza 

antecipada da pretensão. De outro lado, no tocante a natureza cautelar da 

pretensão liminar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito 

não está satisfatoriamente evidenciada nos documentos anexados ao 

pedido inicial. É que tal medida é aviada, via de regra, para assegurar o 

resultado útil do provimento a ser concedido em tutela final, havendo, 

portanto, sempre referibilidade a um direito acautelado. O direito referido é 

que é protegido (assegurado) cautelarmente. Se inexiste referibilidade ou 

direito referido, não há direito acautelado. No caso em apreço, o pedido 

relativo a entrega de recibo de compra e venda de veículo não guarda 

qualquer traço de cautelaridade com o pretendido provimento ressarcitório 

dos valores gastos. 3. Ante o exposto, diante da ausência dos requisitos 

inerentes às medidas de urgência, INDEFIRO o pedido liminar veiculado 

inicialmente. 4. Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 15/05/2018, às 

14:30 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 5. 

Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) e citem-se 

os réus (art. 334, caput), consignando-se no mandado que o prazo para 

oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se 

delineado no artigo 335 do CPC. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo (a) (s) 

autor (a) (es) na inicial (CPC, artigos 341 e 344). 6. Cumpridas 

integralmente as deliberações supra, remetam-se os autos ao CEJUSC 

com antecedência mínima de 02 (dois) dias, nos termos do art. 3º da 

ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 7. As partes devem comparecer no 

CEJUSC acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 

334, § 9º, do CPC), facultando-se a constituição de representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

(art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por oportuno, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, 

do CPC). 8. Defiro a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, forte 

no artigo 98 e seguintes do CPC. 9. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde, 21 de março de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz 

de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000443-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO APARECIDO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000443-83.2018.8.11.0045 

AUTOR: RONIVALDO APARECIDO MARTINS RÉU: AYMORE Vistos. 1. 

Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

Por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada”, ajuizada pelo(a) 

autor(a) em face do(a) requerido(a), ambos acima qualificados, contendo 

pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar para baixa 

dos protestos noticiados. 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 372 de 1053



tutela de urgência, regida pelo art. 300 do Código de Processo Civil, exige 

(a) probabilidade do direito e (b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. No caso em análise, em juízo de cognição sumária, a 

probabilidade do direito não está satisfatoriamente evidenciada. É que, o 

cancelamento do protesto de título é admitido na legislação, não através de 

liminar, mas por meio de cognição plena, em ação própria. O provimento 

liminar resta inadequado para resguardar tal interesse processual, na 

medida em que já consumado o ato que se pretende atacar. Vale 

consignar, ainda, que sua concessão implicaria em uma indesejada 

irreversibilidade fática, ferindo o disposto no §3º do art. 300 do CPC. Neste 

sentido, decisões do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “I) 

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - II) CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE 

PROTESTO - PROTESTO JÁ EFETIVADO - INVIABILIDADE - III) RECURSO 

IMPROVIDO. Não se admite o cancelamento de protesto já efetivado, 

mediante medida preventiva, visto que anteciparia os efeitos da sentença 

de mérito, o que não é possível, porquanto a tutela cautelar se limita a 

assegurar o resultado do processo principal e não antecipar o provimento 

jurisdicional pleiteado ou seus efeitos. Outrossim, a Lei dos Protestos 

Cambiais nº 9.492/97 não admite o cancelamento provisório do protesto já 

efetivado, ou suspensão de seus efeitos, a teor do disposto nos seus 

arts. 30 e 34”. (Ap, 28276/2005, DES.JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 24/10/2005, Data da publicação no 

DJE 09/11/2005). “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA 

CANCELAMENTO DE PROTESTO - IMPOSSIBILIDADE - PROTESTO DE 

TÍTULO APÓS O VENCIMENTO - RETIRADA DO PROTESTO - 

RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR - ARTIGO 26, LEI N°. 9.492/97 - 

RECURSO IMPROVIDO. O cancelamento provisório do protesto ou 

suspensão de seus efeitos, no âmbito da antecipação de tutela, é medida 

vedada, nos termos dos artigos 30 e 34 da Lei nº. 9.492/97. Estando o 

devedor munido do documento de quitação, pode ele próprio requerer, 

diretamente ao cartório, o cancelamento do protesto, mediante a simples 

exibição do título já quitado ou declaração de anuência, na forma prevista 

no mencionado artigo 26 da Lei n°. 9.492/97”. (AI, 99923/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

15/02/2011, Data da publicação no DJE 03/03/2011). Assim, não cabe 

ordem para cancelamento ou sustação dos seus efeitos. Tais medidas 

são vedadas pela Lei de Protestos Cambiais – Lei n.º 9.492/97 –, de 

acordo com o que se extrai dos artigos 30 e 34, in verbis: “Art. 30. As 

certidões, informações e relações serão elaboradas pelo nome dos 

devedores, conforme previstos no § 4º do art. 21 desta Lei, devidamente 

identificados, e abrangerão os protestos lavrados e registrados por falta 

de pagamento, de aceite ou de devolução, vedada a exclusão ou omissão 

de nomes e de protestos, ainda que provisória ou parcial”. “Art. 34. Os 

índices serão de localização dos protestos registrados e conterão os 

nomes dos devedores, na forma do § 4º do art. 21, vedada a exclusão ou 

omissão de nomes e de protestos, ainda que em caráter provisório ou 

parcial, não decorrente do cancelamento definitivo do protesto”. Sendo 

assim, ausentes os requisitos inerentes às medidas de urgência neste 

juízo sumário de cognição, além do perigo de irreversibilidade da medida, 

tenho que o pleito liminar não merece acolhida. 3. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido liminar. 4. Observando os prazos fixados no artigo 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

15/05/2018, às 17:00 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa 

Comarca . 5. Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) 

e cite-se o réu (art. 334, caput), consignando-se no mandado que o prazo 

para oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo inicial 

encontra-se delineado no artigo 335 do CPC. Não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, artigos 341 e 344). 6. Cumpridas 

integralmente as deliberações supra, remetam-se os autos ao CEJUSC 

com antecedência mínima de 02 (dois) dias, nos termos do art. 3º da 

ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 7. As partes devem comparecer no 

CEJUSC acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 

334, § 9º, do CPC), facultando-se a constituição de representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

(art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por oportuno, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, 

do CPC). 8. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do 

artigo 98 e seguintes do CPC. 9. Expeça-se o necessário. 10. Intimem-se. 

Cumpra-se. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito 

(assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003839-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE APARECIDA PRADO DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CORREA FERNANDES (RÉU)

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003839-05.2017.8.11.0045 

AUTOR: DAIANE APARECIDA PRADO DE FRANCA RÉU: FUNDACAO 

LUVERDENSE DE SAUDE, ALEXANDRE CORREA FERNANDES Vistos. 1. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, completar a 

petição inicial, indicando o estado civil ou a existência de união estável, a 

profissão e o endereço eletrônico, tanto da parte requerente quanto do 

primeiro requerido, nos termos do artigo 319, II, do CPC. 2. Cumprido o item 

retro e, observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 15/05/2018, às 

16:00 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 3. 

Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o 

réu (art. 334, caput), consignando-se no mandado que o prazo para 

oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se 

delineado no artigo 335 do CPC. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) 

autor(a)(es) na inicial (CPC, artigos 341 e 344). 4. Cumpridas integralmente 

as deliberações supra, remetam-se os autos ao CEJUSC com 

antecedência mínima de 02 (dois) dias, nos termos do art. 3º da ordem de 

serviço 1/2016-CEJUSC. 5. As partes devem comparecer no CEJUSC 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC), facultando-se a constituição de representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). Consigno, por oportuno, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC). 6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do 

artigo 98 e seguintes do CPC. 7. Expeça-se o necessário. 8. Intimem-se. 

Cumpra-se. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito 

(assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001066-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES GUANDALIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA KELLER EHLERS OAB - PR86876 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARIN TANANI POLETTO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA DOUTA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

JUNTE AOS AUTOS GUIA DE RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA . DEVENDO 

SER CALCULADO R$3,00 (TRÊS REAIS) POR QUILOMETRAGEM (IDA E 

VOLTA) .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000688-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL FERNANDES MONSAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

FERNANDO CEZAR ORLANDI OAB - MT20955/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 
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RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000688-94.2018.8.11.0045 

AUTOR: EZEQUIEL FERNANDES MONSAO RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. 1. Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada”, ajuizada 

pelo(a) autor(a) em face do(a) requerido(a), ambos acima qualificados, 

contendo pedido de concessão de tutela antecipada para retirar o nome 

do(a) autor(a) de cadastros de inadimplentes. 2. Por considerar prudente, 

postergo a análise do pedido liminar para momento posterior à fase 

postulatória. 3. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma 

do artigo 98 e seguintes do CPC. 4. Observando os prazos fixados no 

artigo 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para 

o dia 15/05/2018, às 14:00 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum 

dessa Comarca . 5. Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (art. 

334, § 3º) e cite-se o réu (art. 334, caput), consignando-se no mandado 

que o prazo para oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo 

inicial encontra-se delineado no artigo 335 do CPC. Não sendo contestada 

a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, artigos 341 e 344). 6. Cumpridas 

integralmente as deliberações supra, remetam-se os autos ao CEJUSC 

com antecedência mínima de 02 (dois) dias, nos termos do art. 3º da 

ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 7. As partes devem comparecer no 

CEJUSC acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 

334, § 9º, do CPC), facultando-se a constituição de representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

(art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por oportuno, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, 

do CPC). 8. Expeça-se o necessário. 9. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde, 20 de Março de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001098-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA NOVELLO ARGENTA (REQUERENTE)

PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

JOSE ARMANDO ARGENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001098-55.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Defeito, nulidade ou 

anulação]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE 

ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, PIRACANJU 

PARTICIPACOES LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DA 

AMAZONIA SA Vistos. 1. Incumbe ao postulante provar, inequivocamente, 

a condição de pobreza e/ou de necessidade firmada quando do 

requerimento do benefício. Tal prova se dá ante o cotejo entre a renda 

auferida e a comprovação dos gastos que possui o requerente, bem como 

seus familiares, ou pela comprovação da ausência de solidez econômica, 

em se tratando de pessoa jurídica. Dessa forma, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos documentos que comprovem 

sua situação de hipossuficiência econômica, inclusive declaração de 

imposto de renda, se o caso, sob pena de indeferimento do benefício. 2. 

Na ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, o valor da causa 

deve corresponder ao valor do contrato (ato) ou de sua parte 

controvertida, somada ao valor de todos os pedidos condenatórios, nos 

termos do artigo 292, incisos II e VI do Código de Processo Civil. 3. Ainda, 

nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de 

empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito, acostando ao feito inclusive o extrato da conta 

questionada e outros documentos essenciais que a parte venha a possuir 

notório acesso, forte no artigo 330, § 2º do CPC. 4. Intime-se, portanto, a 

autora para, no prazo de quinze dias, emendar a inicial, dando atendimento 

aos ditames legais, sob pena de seu indeferimento, consoante dispõe o 

artigo 321, parágrafo único, do CPC, inclusive indicando profissão da 

segunda requerente e a correta indicação de seu endereço. 5. 

Cumpra-se. Às providências. LUCAS DO RIO VERDE, 2 de abril de 2018. 

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001176-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUI WILKE SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001176-49.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 47.700,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: RUI WILKE SANTOS Parte Ré: RÉU: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I 1. Intime-se a autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo de 15 dias, emende o valor da causa, 

indicando o valor a título de Danos Morais, e corrigindo quanto a soma 

destes, consoante disposto no art. 292, V e VI, CPC. LUCAS DO RIO 

VERDE, 2 de abril de 2018. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000939-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. C. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000939-15.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: AMOS DOS SANTOS REQUERIDO: ROSELI APARECIDA DA 

COSTA SANTOS Vistos. 1. Processe-se em segredo de Justiça (art. 155, 

II, CPC). 2. Intime-se a parte autora, na pessoa do seu procurador(a), para 

que emende a inicial, indicando os endereços eletrônicos da mesma, 

consoante art. 319, CPC. 3. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao 

autor, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. 4. O presente feito 

seguirá o rito ordinário, segundo dispõe o artigo 40, § 3º da Lei do 

Divórcio, não revogada neste aspecto pelo Código Civil/02, nem pela EC 

n.º 66/2010. 5. Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 15/05/2018, às 

09h00min (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 6. Intime-se 

o autor na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o réu (art. 

334, caput), consignando-se no mandado que o prazo para oferecer 

contestação é de quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se delineado 

no artigo 335 do CPC. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es) na 

inicial (CPC, artigos 341 e 344). 7. Cumpridas integralmente as 

deliberações supra, remetam-se os autos ao CEJUSC com antecedência 

mínima de 02 (dois) dias, nos termos do art. 3º da ordem de serviço 

1/2016-CEJUSC. 8. As partes devem comparecer no CEJUSC 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC), facultando-se a constituição de representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). Consigno, por oportuno, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 374 de 1053



CPC). 9. Expeça-se o necessário. 10. Em seguida, vista ao MP e 

conclusos para deliberação. 11. Intime(m)-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 13 de Março de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz 

de Direito (Assinatura Digital)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114907 Nr: 6629-47.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DO NASCIMENTO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI RODRIGUES 

PALIANO - OAB:23.160, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - 

OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:MT/13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 Intimação da parte autora:"5. Caso infrutífera a conciliação e, ausente 

qualquer manifestação indicativa de provas a produzir, intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem 

produzir, justificando sua pertinência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 108832 Nr: 3276-96.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiany Dutra Espindola - 

OAB:MT0018197, JANICE SPANIOL - OAB:13846 B OAB/MT, Kamilla 

Espindola Ferreira - OAB:17746/MT

 istos.

1. Não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354), 

nem de julgamento antecipado (parcial ou total) do mérito (CPC, art. 355 e 

356), de modo que fixo os pontos controvertidos (CPC, art. 357, II) 

seguintes: a) se houve dano moral suportado pela autora e se seus 

pressupostos restaram configurados; b) critérios para aferição de 

eventual valor dos danos morais; c) demais pontos que sejam verificados 

no decorrer da instrução pelo juízo como sendo de interesse para o 

deslinde da causa.

2. Inexiste hipótese de inversão convencional (CPC, art. 373, §3º), legal ou 

judicial (CPC, art. 373, § 1º) do ônus da prova, de forma que cabe a parte 

autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito e a ré a prova quanto 

à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte 

autora (CPC, art. 357, III c/c 373, I e II).

3. Julgo, ainda, o processo saneado, uma vez que presentes se fazem os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

como as condições para o exercício da ação.

4. As partes pugnaram pela produção de prova testemunhal (f. 50 e f. 

51/52.

 5. Defiro as provas requeridas, porquanto úteis e tempestivamente 

pleiteadas.

 6. Para a prova oral, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 06/06/2018, às 14:00 horas.

 7. Intimem-se as partes para apresentarem rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias, se já não houverem feito. (CPC, art. 357, § 4º)

8. Registro, ainda que cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar 

as testemunhas por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106758 Nr: 2209-96.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYQUI GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 Intimação do requrido para que no prazo de 05(cinco) dias, especifique 

as provas que pretende produzir, justificando-as.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001425-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GERMANO PLETSCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT0015618A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (RÉU)

 

Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de tutela de urgência, para o fim 

de Determinar que o réu, no prazo de 30 (trinta) dias, providencie, às suas 

expensas, a exclusão e a desconstituição do registro de penhor agrícola, 

decorrente da Cédula de Produto Rural n.º 2/2016-CB, identificado com o 

registro R.0/6.322 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São 

José do Rio Claro/MT, sob pena de incorrer em multa diária, arbitrada no 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação da 

necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das 

‘astreintes’ [art. 806, § 1.º do Código de Processo Civil]. Com lastro no teor 

do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do 

FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no 

dia 06 de junho de 2018, às 16horas. Intime-se o requerente. Proceda-se à 

citação e à intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000222-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Com lastro no teor do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado 

n.º 27 do FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT que deverá proceder a realização de audiência de 

conciliação/mediação no dia 30 de maio de 2018, às 9h30min. Intime-se a 

requerente. Proceda-se à citação e à intimação do réu. O prazo de 15 

(quinze) dias, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. O comparecimento à 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, que outorgue poderes para transigir). 
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A ausência injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade 

da justiça e implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o 

valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As 

partes devem estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público 

[art. 334, § 9.º do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000857-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDWANIA CARLA MOREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

DAVI ZULATO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Com lastro no teor do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado 

n.º 27 do FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT que deverá proceder a realização de audiência de 

conciliação/mediação no dia 06 de junho de 2018, às 14horas. Intime-se a 

requerente. Proceda-se à citação e à intimação do réu. O prazo de 15 

(quinze) dias, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. O comparecimento à 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, que outorgue poderes para transigir). 

A ausência injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade 

da justiça e implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o 

valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As 

partes devem estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público 

[art. 334, § 9.º do Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000890-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY LIMA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado por 

Wesley Lima Barros contra BV Financeira S/A – Credito, Financiamento e 

Investimento. Com lastro no teor do art. 334 do Código de Processo Civil e 

do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, Determino a remessa do processo 

para o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que deverá realizar audiência de 

conciliação/mediação no dia 06 de junho de 2018, às 15h30min. Intime-se o 

requerente. Proceda-se à citação e à intimação do réu. O prazo de 15 

(quinze) dias, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. O comparecimento à 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, que outorgue poderes para transigir). 

A ausência injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade 

da justiça e implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o 

valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As 

partes devem estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público 

[art. 334, § 9.º do Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001129-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADNAN GUIOTTO ALESSI (REQUERENTE)

ALTAMIR ALESSI (REQUERENTE)

MAGALY ANTONIETA GUIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001100-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OJ - OJ PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA OAB - MT0008150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANIA ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001094-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO QUIRINO DO NASCIMENTO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Com efeito, de acordo com a norma de regência, para a concessão da 

tutela de urgência se mostra imprescindível que, fundamentado em prova 

inequívoca, desponte razoável a probabilidade de êxito na ação após 

cognição exauriente, traduzida através da plausibilidade do direito e da 

verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, 

também subsista fundado risco de dano grave irreparável ou de difícil 

reparação ou, ainda, que quando caracterizado abuso de direito de 

defesa ou o manifesto proposito protelatório da parte adversa (‘periculum 

in mora’). Interpretação que resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do 

Código de Processo Civil. Importante registrar que não se mostra razoável 

autorizar a concessão do auxílio-doença com base, exclusivamente, em 

atestado médico particular. E do material cognitivo engendrado no 

processo, é possível divisar que há, sem sombra de dúvidas, frágil 

elemento probatório lastreado nos autos, situação que repele a concessão 

da excepcional antecipação de tutela sem a realização de perícia médica 

judicial determinada para este fim. Portanto, RELEGO a análise do pedido 

de antecipação de tutela para momento posterior à realização de perícia 

médica judicial. NOMEIO, para exercer a função de perito, o ilustre médico, 

Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 02 de maio de 

2018, às 8h30min, observada a ordem de chegada. Intimem-se as partes e 

seus advogados, para que compareçam no consultório médico do Dr. 

Guido V. Cespedes, cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de 

que o(a) requerente seja submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes para 

que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes técnico, 

no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 § 1.° do CPC/2015]. Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 

305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça 

Federal. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Considerando-se as particularidades da 

causa e como forma de adequar o rito processual às necessidades do 

conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é 

cediço, a autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências 

marcadas e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, 

deixo, para momento oportuno, a análise da conveniência da realização da 

audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à 

citação do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 
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juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004332-16.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI CARLET (REQUERENTE)

DANIELA FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA APARECIDA GOBBI OAB - MT16324/O (ADVOGADO)

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES QUEIROZ DE SOUZA MUDANCAS E TRANSPORTES - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCEDER A INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA PARA 

PROVIDÊNCIAS QUANTO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS, CONFORME ID 

12493355, 12493369 E 12493385.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000408-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TERESA TERRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

 

Os embargos à ação monitória devem ser opostos e distribuídos, pelo réu, 

no âmbito da demanda monitória principal, dispensando-se a autuação em 

processo apartado [art. 702 do Código de Processo Civil]. Portanto, diante 

deste cenário, Determino o arquivamento deste processo e o 

desentranhamento da petição e documentos, anexando-as a ação 

monitória n.º 1001236-56.2017.8.11.0045. No processo monitório, a 

escrivania deverá elaborar certidão, com o objetivo de atestar a 

tempestividade do ajuizamento dos embargos à ação monitória. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000713-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PREVIATI SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Processo n.º 1000713-10.2018.8.11.0045. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

deixo, para momento oportuno, a análise da conveniência da realização da 

audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à 

citação do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de março de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002962-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1002962-65.2017.8.11.0045. Proceda-se a citação dos 

requeridos para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias [art. 511, CPC/15]. No mesmo ato, intimem-se os requeridos 

para que, no de 15 (quinze) dias, apresentem os comprovantes de 

pagamento descritos no item 3 da petição inicial, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos que a requerente pretende comprovar 

com tal documento [art. 400, inciso I do CPC/15]. Concedo a requerente o 

benefício da justiça gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de 

março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002823-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODELTO DENICOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1002823-16.2017.8.11.0045. Cuida-se de Ação de 

Indenização formulada por Odelto Denicoló contra Telefônica Brasil S/A - 

VIVO, em que expôs, em suma, que celebrou contrato de prestação de 

serviços de telefonia móvel e internet com a companhia requerida e que, 

contudo, a requerida vem realizando, sem o consentimento/autorização do 

requerente, a cobrança de serviços não-contratados. Defendeu a 

irregularidade e a abusividade das cobranças realizadas. Narrou que, em 

razão do ocorrido, foi submetido a danos morais. Postulou, ao final, pela 

procedência do pedido para o fim de condenar a empresa requerida no 

pagamento de repetição do indébito e de indenização, por danos morais. 

Foi indeferida a tutela de urgência e efetivada à citação da empresa 

requerida. A companhia requerida veiculou resposta, ocasião em que 

alegou que subsiste entre as partes contrato válido e regularmente 

celebrado, que justifica a realização da cobrança dos serviços. Sustentou 

a inocorrência de ato ilícito, visto que agiu em exercício regular de direito. 

Defendeu a não-configuração dos requisitos, que justificam o dever de 

indenizar. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Houve réplica, 

instante em que o requerente, reprisando os argumentos tecidos por 

ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela 

defesa. Vieram os autos conclusos para deliberação. Não subsistem 

questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se 

depreende da análise do processo, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a 

serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. Com efeito, para efeito de 

caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se 

mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a 

valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade 

(direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma 

concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à 

incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, 

sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio 

no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, 

ambos do Código Civil. Com base nesse raciocínio, depreende-se, por 

força de proposição lógica, que situação de mero aborrecimento, 

dissabor, irritação e contrariedade, derivada da efetivação de 

inter-relações em sociedade, dado à ausência de intensidade e 

durabilidade hábil a dilacerar o equilíbrio psicológico-emocional do 

indivíduo, rechaça/desfaz a caracterização do dano moral [cf.: STJ, AgRg 

no AgRg no Ag n.º 775.948/RJ, 3.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Gomes de 

Barros, j. 12/02/2008; STJ, REsp n.º 403.919/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. 

Cesar Asfor Rocha, j. 15/05/2003], visto que “o mero dissabor não pode 

ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que 
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exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições 

ou angústias no espírito de quem ela se dirige” [STJ, REsp n.º 599.538/MA, 

4.ª Turma, Rel.: Min. Cesar Asfor Rocha, j. 04/03/2004]. Por via de 

consequência, diante desta perspectiva, depreende-se, por inferência 

racional, que a simples cobrança de valores, ‘ipso facto’, como elemento 

cognitivo-informativo isoladamente considerado, desprovido de 

demonstração de ocorrência situação excepcional e que resulte prejuízo 

efetivo ao consumidor, exatamente porque espelha fato que não extrapola 

a esfera de uma situação desagradável e de mero dissabor, não detém a 

capacidade de originar o dever de indenizar. Pois bem. Do 

confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, depreende-se que as partes litigantes celebraram contrato de 

prestação de serviço de telefonia móvel e de internet e que, durante a 

normalidade contratual, a empresa requerida realizou a cobrança do 

serviço denominado “serviços de terceiros telefônica data”. Segundo os 

informes produzidos no processo, depreende-se que a companhia 

requerida não comprovou, de forma categórica, que a dívida, que deu 

origem a efetivação da cobrança, possui origem causal válida e, por via de 

arrastamento, derive da celebração de contrato regular — ônus de 

responsabilidade da requerida [art. 373, inciso II do Código de Processo 

Civil; art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. Ademais, neste tópico, cumpre 

enfatizar, por relevante, que mesmo que a cobrança decorra da efetiva 

prestação de serviços de terceiros, ainda assim, não existe prova material 

no processo que demonstre que o requerente, em algum momento, 

realizou a contração dos serviços. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, deduz-se que, a par da realização da cobrança 

de serviços não-contratados, não subsistiram/sobrevieram quaisquer 

outras repercussões externas, que pudessem ter dinamizado 

prejuízo/danos ao requerente — à míngua da pré-existência de 

demonstração de reclamação, efetivada pelo requerente, na esfera 

administrativa, ou de iniciativa de tentativa de resolução do problema 

através dos órgãos e dos serviços públicos (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.) de proteção e defesa do consumidor, sem 

que tivesse obtido êxito. Contudo, não obstante a postura, adotada por 

parte da companhia requerida, se consolide como situação que acarreta 

contratempos e dá origem a aborrecimentos e sentimento de desvalia, o 

fato é, e isso não se pode sonegar, que a par do natural dissabor e do 

desconforto que certamente despontam da consumação do evento, o 

episódio não tem o condão de acarretar graves reflexos e consequências 

à incolumidade/tranquilidade psíquica do requerente, fruto de sequelas à 

reputação, à imagem, intenso constrangimento ou humilhação, dotada da 

capacidade de dinamizar sério desequilíbrio emocional. Efetivamente, todo 

o ocorrido não transcende à esfera de mero dissabor/aborrecimento, que 

desponta como consequência direta das relações interpessoais da vida 

em sociedade e que o cidadão comum se encontra sujeito. Portanto, diante 

desta moldura, considerando-se que não restou positivado que o episódio 

tivesse o condão de originar reflexos e consequências à 

incolumidade/tranquilidade psíquica do requerente, não vejo como dar 

entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que, 

descaracterizadas as condições que rendem ensejo à responsabilidade 

civil, a improcedência do pedido indenizatório formulado é medida que se 

impõe. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, 

apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os 

seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS 

INDEVIDAMENTE. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DENOMINADOS 

‘ARREC TERC SUPORTE ACESS REMOTO SERV DIG 4002-0888’, ‘PA154 

ASS. S?FRANQUIA OI FIXO’, ‘PARC TX TAXA HABILITAÇÃO OI VELOX’ E 

‘SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE 2)’, PORQUE NÃO SOLICITADOS. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Mero 

incômodo e dissabor caracterizam aborrecimentos naturais da vida, 

fazendo parte do cotidiano e plenamente suportáveis, não ensejando 

indenização por danos morais. Caso em que a autora não comprovou que 

tenha experimentado transtornos que ultrapassem daqueles comumente 

enfrentados por clientes que buscam o cancelamento de produto que não 

havia contratado e que estava lhe sendo cobrado, através de diversas 

ligações para o serviço de atendimento da ré. PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA, EM PARTE” (TJRS, Apelação Cível n.º 

70060674637, 16.ª Câmara Cível, Relator: Des. Ana Maria Nedel Scalzilli, 

julgado em 04/12/2014) — com destaques não inseridos no texto original. 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL 

TELECOM/OI. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. DANOS 

MORAIS NÃO CARACTERIZADOS, EIS NÃO TER A PARTE 

DEMONSTRADO QUE TENTOU CANCELAR O SERVIÇO OU QUE TENHA 

RECLAMADO DA COBRANÇA. Dano Moral. Caso em que o autor não 

comprovou, através de números de protocolos, qualquer ligação que 

tivesse realizado para o serviço de atendimento da ré, a fim de buscar o 

cancelamento do serviço ou reclamar da cobrança não contratada. 

RECURSO IMPROVIDO” (TJRS, Apelação Cível n.º 70063092472, 12.ª 

Câmara Cível, Relator: Des. Guinther Spode, julgado em 21/05/2015) — 

com destaques não inseridos no texto original. “APELAÇÃO CIVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. 

CONSUMIDOR. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DEVIDA 

A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. PRELIMINAR 

CONTRARRECURSAL DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO. Preliminar contrarrecursal. Prescrição. A 

pretensão de repetição de indébito não decorrente de pedido de 

reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, 

prescreve em três anos. Inteligência do artigo 206, §3º, IV, do CC. 

Preliminar contrarrecursal acolhida. Dano moral. Para se fazer jus à 

reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em 

potencial, é necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte. 

Demandante não logrou provar fato constitutivo de seu direito, nos termos 

do art. 333, inc. I, do CPC, não havendo comprovação de que a situação 

vivenciada ultrapassou a esfera do mero dissabor diário a que todos 

estamos sujeitos. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME” (TJRS, Apelação Cível n.º 

70064520364, 17.ª Câmara Cível, Relator: Des. Giovanni Conti, julgado em 

28/05/2015) — com destaques não inseridos no texto original. Por 

derradeiro, com relação ao pedido de incidência da repetição do indébito, 

entendo que deva merecer parcial guarida. É que, de acordo com a norma 

de regência, dado à vedação ao enriquecimento ilícito, àquele, que foi 

submetido à cobrança indevida de valores, exceto na situação de engano 

justificável, é reservado o direito de receber/obter o ressarcimento do 

valor correspondente ao dobro da quantia que efetivamente quitou, de 

forma indevida, em excesso, independentemente da prova do erro [art. 42, 

parágrafo único da Lei n.º 8.078/1990; art. 876 do Código Civil]. Portanto, 

exatamente nesse influxo de ideias, levando-se por linha de estima que a 

empresa requerida, de forma abusiva e ilegal, realizou a cobrança de 

valores de serviços não-contratados, durante os meses junho e julho de 

2017, no valor nominal total de R$ 80,82 (oitenta reais e oitenta e dois 

centavos), configurada a má-fé, considero que a repetição do indébito em 

dobro em prol do consumidor/reclamante, é medida que se impõe. Sobre a 

temática relativa à realização de cobrança indevida, que caracteriza 

abuso de direito, caracterizar/autorizar a restituição em dobro da quantia 

em dinheiro, confira os seguintes precedentes jurisprudenciais: TJRS, 

Apelação Cível n.º 70065010456, 20.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Carlos Cini 

Marchionatti, j. 24/06/2015; TJRS, Apelação Cível n.º 70055118418, 10.ª 

Câmara Cível, Rel.: Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 01/08/2013. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial por parte de Odelto Denicoló contra Telefônica Brasil S/A - 

VIVO, para o fim de: a) Decretar a ilegalidade da cobrança do serviço 

denominado “serviços de terceiros telefônica data”; b) Condenar a 

companhia reclamada, a título de indenização por repetição do indébito, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 161,64 (cento e sessenta e um 

reais e sessenta e quatro centavos), com incidência de correção 

monetária, a ser calculada pelo IPC-Fipe e juros moratórios na ordem de 

12% ao ano, ambos contabilizados a partir da data em que se efetivou a 

citação da companhia requerida; c) Indeferir o pedido de condenação por 

danos morais; d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se 

o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial 

[art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 

50% das custas processuais e a empresa requerida com os demais 50% 

remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de 

Processo Civil, Condeno o requerente, no pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 15% 

do valor atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento 

de honorários de advogado, arbitrados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), considerando-se o irrisório valor econômico do provimento 

condenatório, a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido pelos 

advogados, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do 
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Código de Processo Civil]. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das 

custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte 

adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de 

março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002823-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODELTO DENICOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1002823-16.2017.8.11.0045. Cuida-se de Ação de 

Indenização formulada por Odelto Denicoló contra Telefônica Brasil S/A - 

VIVO, em que expôs, em suma, que celebrou contrato de prestação de 

serviços de telefonia móvel e internet com a companhia requerida e que, 

contudo, a requerida vem realizando, sem o consentimento/autorização do 

requerente, a cobrança de serviços não-contratados. Defendeu a 

irregularidade e a abusividade das cobranças realizadas. Narrou que, em 

razão do ocorrido, foi submetido a danos morais. Postulou, ao final, pela 

procedência do pedido para o fim de condenar a empresa requerida no 

pagamento de repetição do indébito e de indenização, por danos morais. 

Foi indeferida a tutela de urgência e efetivada à citação da empresa 

requerida. A companhia requerida veiculou resposta, ocasião em que 

alegou que subsiste entre as partes contrato válido e regularmente 

celebrado, que justifica a realização da cobrança dos serviços. Sustentou 

a inocorrência de ato ilícito, visto que agiu em exercício regular de direito. 

Defendeu a não-configuração dos requisitos, que justificam o dever de 

indenizar. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Houve réplica, 

instante em que o requerente, reprisando os argumentos tecidos por 

ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela 

defesa. Vieram os autos conclusos para deliberação. Não subsistem 

questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se 

depreende da análise do processo, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a 

serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. Com efeito, para efeito de 

caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se 

mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a 

valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade 

(direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma 

concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à 

incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, 

sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio 

no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, 

ambos do Código Civil. Com base nesse raciocínio, depreende-se, por 

força de proposição lógica, que situação de mero aborrecimento, 

dissabor, irritação e contrariedade, derivada da efetivação de 

inter-relações em sociedade, dado à ausência de intensidade e 

durabilidade hábil a dilacerar o equilíbrio psicológico-emocional do 

indivíduo, rechaça/desfaz a caracterização do dano moral [cf.: STJ, AgRg 

no AgRg no Ag n.º 775.948/RJ, 3.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Gomes de 

Barros, j. 12/02/2008; STJ, REsp n.º 403.919/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. 

Cesar Asfor Rocha, j. 15/05/2003], visto que “o mero dissabor não pode 

ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que 

exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições 

ou angústias no espírito de quem ela se dirige” [STJ, REsp n.º 599.538/MA, 

4.ª Turma, Rel.: Min. Cesar Asfor Rocha, j. 04/03/2004]. Por via de 

consequência, diante desta perspectiva, depreende-se, por inferência 

racional, que a simples cobrança de valores, ‘ipso facto’, como elemento 

cognitivo-informativo isoladamente considerado, desprovido de 

demonstração de ocorrência situação excepcional e que resulte prejuízo 

efetivo ao consumidor, exatamente porque espelha fato que não extrapola 

a esfera de uma situação desagradável e de mero dissabor, não detém a 

capacidade de originar o dever de indenizar. Pois bem. Do 

confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, depreende-se que as partes litigantes celebraram contrato de 

prestação de serviço de telefonia móvel e de internet e que, durante a 

normalidade contratual, a empresa requerida realizou a cobrança do 

serviço denominado “serviços de terceiros telefônica data”. Segundo os 

informes produzidos no processo, depreende-se que a companhia 

requerida não comprovou, de forma categórica, que a dívida, que deu 

origem a efetivação da cobrança, possui origem causal válida e, por via de 

arrastamento, derive da celebração de contrato regular — ônus de 

responsabilidade da requerida [art. 373, inciso II do Código de Processo 

Civil; art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. Ademais, neste tópico, cumpre 

enfatizar, por relevante, que mesmo que a cobrança decorra da efetiva 

prestação de serviços de terceiros, ainda assim, não existe prova material 

no processo que demonstre que o requerente, em algum momento, 

realizou a contração dos serviços. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, deduz-se que, a par da realização da cobrança 

de serviços não-contratados, não subsistiram/sobrevieram quaisquer 

outras repercussões externas, que pudessem ter dinamizado 

prejuízo/danos ao requerente — à míngua da pré-existência de 

demonstração de reclamação, efetivada pelo requerente, na esfera 

administrativa, ou de iniciativa de tentativa de resolução do problema 

através dos órgãos e dos serviços públicos (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.) de proteção e defesa do consumidor, sem 

que tivesse obtido êxito. Contudo, não obstante a postura, adotada por 

parte da companhia requerida, se consolide como situação que acarreta 

contratempos e dá origem a aborrecimentos e sentimento de desvalia, o 

fato é, e isso não se pode sonegar, que a par do natural dissabor e do 

desconforto que certamente despontam da consumação do evento, o 

episódio não tem o condão de acarretar graves reflexos e consequências 

à incolumidade/tranquilidade psíquica do requerente, fruto de sequelas à 

reputação, à imagem, intenso constrangimento ou humilhação, dotada da 

capacidade de dinamizar sério desequilíbrio emocional. Efetivamente, todo 

o ocorrido não transcende à esfera de mero dissabor/aborrecimento, que 

desponta como consequência direta das relações interpessoais da vida 

em sociedade e que o cidadão comum se encontra sujeito. Portanto, diante 

desta moldura, considerando-se que não restou positivado que o episódio 

tivesse o condão de originar reflexos e consequências à 

incolumidade/tranquilidade psíquica do requerente, não vejo como dar 

entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que, 

descaracterizadas as condições que rendem ensejo à responsabilidade 

civil, a improcedência do pedido indenizatório formulado é medida que se 

impõe. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, 

apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os 

seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS 

INDEVIDAMENTE. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DENOMINADOS 

‘ARREC TERC SUPORTE ACESS REMOTO SERV DIG 4002-0888’, ‘PA154 

ASS. S?FRANQUIA OI FIXO’, ‘PARC TX TAXA HABILITAÇÃO OI VELOX’ E 

‘SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE 2)’, PORQUE NÃO SOLICITADOS. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Mero 

incômodo e dissabor caracterizam aborrecimentos naturais da vida, 

fazendo parte do cotidiano e plenamente suportáveis, não ensejando 

indenização por danos morais. Caso em que a autora não comprovou que 

tenha experimentado transtornos que ultrapassem daqueles comumente 

enfrentados por clientes que buscam o cancelamento de produto que não 

havia contratado e que estava lhe sendo cobrado, através de diversas 

ligações para o serviço de atendimento da ré. PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA, EM PARTE” (TJRS, Apelação Cível n.º 

70060674637, 16.ª Câmara Cível, Relator: Des. Ana Maria Nedel Scalzilli, 

julgado em 04/12/2014) — com destaques não inseridos no texto original. 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL 

TELECOM/OI. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. DANOS 

MORAIS NÃO CARACTERIZADOS, EIS NÃO TER A PARTE 

DEMONSTRADO QUE TENTOU CANCELAR O SERVIÇO OU QUE TENHA 

RECLAMADO DA COBRANÇA. Dano Moral. Caso em que o autor não 

comprovou, através de números de protocolos, qualquer ligação que 

tivesse realizado para o serviço de atendimento da ré, a fim de buscar o 

cancelamento do serviço ou reclamar da cobrança não contratada. 

RECURSO IMPROVIDO” (TJRS, Apelação Cível n.º 70063092472, 12.ª 
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Câmara Cível, Relator: Des. Guinther Spode, julgado em 21/05/2015) — 

com destaques não inseridos no texto original. “APELAÇÃO CIVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. 

CONSUMIDOR. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DEVIDA 

A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. PRELIMINAR 

CONTRARRECURSAL DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO. Preliminar contrarrecursal. Prescrição. A 

pretensão de repetição de indébito não decorrente de pedido de 

reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, 

prescreve em três anos. Inteligência do artigo 206, §3º, IV, do CC. 

Preliminar contrarrecursal acolhida. Dano moral. Para se fazer jus à 

reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em 

potencial, é necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte. 

Demandante não logrou provar fato constitutivo de seu direito, nos termos 

do art. 333, inc. I, do CPC, não havendo comprovação de que a situação 

vivenciada ultrapassou a esfera do mero dissabor diário a que todos 

estamos sujeitos. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME” (TJRS, Apelação Cível n.º 

70064520364, 17.ª Câmara Cível, Relator: Des. Giovanni Conti, julgado em 

28/05/2015) — com destaques não inseridos no texto original. Por 

derradeiro, com relação ao pedido de incidência da repetição do indébito, 

entendo que deva merecer parcial guarida. É que, de acordo com a norma 

de regência, dado à vedação ao enriquecimento ilícito, àquele, que foi 

submetido à cobrança indevida de valores, exceto na situação de engano 

justificável, é reservado o direito de receber/obter o ressarcimento do 

valor correspondente ao dobro da quantia que efetivamente quitou, de 

forma indevida, em excesso, independentemente da prova do erro [art. 42, 

parágrafo único da Lei n.º 8.078/1990; art. 876 do Código Civil]. Portanto, 

exatamente nesse influxo de ideias, levando-se por linha de estima que a 

empresa requerida, de forma abusiva e ilegal, realizou a cobrança de 

valores de serviços não-contratados, durante os meses junho e julho de 

2017, no valor nominal total de R$ 80,82 (oitenta reais e oitenta e dois 

centavos), configurada a má-fé, considero que a repetição do indébito em 

dobro em prol do consumidor/reclamante, é medida que se impõe. Sobre a 

temática relativa à realização de cobrança indevida, que caracteriza 

abuso de direito, caracterizar/autorizar a restituição em dobro da quantia 

em dinheiro, confira os seguintes precedentes jurisprudenciais: TJRS, 

Apelação Cível n.º 70065010456, 20.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Carlos Cini 

Marchionatti, j. 24/06/2015; TJRS, Apelação Cível n.º 70055118418, 10.ª 

Câmara Cível, Rel.: Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 01/08/2013. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial por parte de Odelto Denicoló contra Telefônica Brasil S/A - 

VIVO, para o fim de: a) Decretar a ilegalidade da cobrança do serviço 

denominado “serviços de terceiros telefônica data”; b) Condenar a 

companhia reclamada, a título de indenização por repetição do indébito, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 161,64 (cento e sessenta e um 

reais e sessenta e quatro centavos), com incidência de correção 

monetária, a ser calculada pelo IPC-Fipe e juros moratórios na ordem de 

12% ao ano, ambos contabilizados a partir da data em que se efetivou a 

citação da companhia requerida; c) Indeferir o pedido de condenação por 

danos morais; d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se 

o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial 

[art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 

50% das custas processuais e a empresa requerida com os demais 50% 

remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de 

Processo Civil, Condeno o requerente, no pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 15% 

do valor atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento 

de honorários de advogado, arbitrados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), considerando-se o irrisório valor econômico do provimento 

condenatório, a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido pelos 

advogados, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do 

Código de Processo Civil]. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das 

custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte 

adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de 

março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 145436 Nr: 6528-39.2017.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. BRIGNONI & CIA LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTINA TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13710-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MORAES ALVIM - 

OAB:130710/MG, WOLNEY MORAES ALVIM - OAB:136.883/MG

 Considerando-se que a empresa autora não foi intimada acerca da data 

da audiência de conciliação/medicação e que a mesma manifestou 

interesse na composição civil, com lastro no teor do art. 334 do Código de 

Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, DETERMINO a 

remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que deverá 

realizar audiência de conciliação/mediação no dia 30 de maio de 2018, às 

10horas.

O comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, que 

outorgue poderes para transigir). A ausência injustificada à solenidade 

configura ato atentatório à dignidade da justiça e implica na imposição de 

multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º 

do Código de Processo Civil]. As partes devem estar acompanhadas de 

advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º do Código de Processo 

Civil].

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81017 Nr: 187-70.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZIMA CECILIA DA COSTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:AOB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar a guia de recolhimento da dilgência, 

necessária para liberação do valor ao oficial de justiça, tendo em vista ter 

sido juntado aos somente o comprovante de pagamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000491-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PIVETTA CESARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000491-42.2017.8.11.0045. Defiro a liberação da quantia de 

R$ 40.495,86 (quarenta mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta 

e seis centavos), necessária para custear a sessão/aplicação prevista 

para o dia 21/03/2018, devendo a autora prestar contas, no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da data da realização do tratamento. Proceda-se a 

transferência eletrônica do valor para a Conta Corrente nº 7078-5, 

Agência nº 2304, Banco Unicred, de titularidade do Centro de Câncer de 

Sinop (CECANS) – CNPJ nº 05.668.840/0001-40. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 02 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

4ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 152721 Nr: 1557-74.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS EVANGELISTA DE SOUZA, FELIPE 

GONÇALVES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGÉRIO MENDES - 

OAB:16.057/MT

 Vistos etc.,(...).ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na 

decisão proferida no feito nº. 1280-58.2018 (id. 152304), em consonância 

com o parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que decretou a prisão 

preventiva do requerente, e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva formulado pelo requerente LUCAS EVANGELISTA DE SOUZA, 

qualificado nos autos.Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.No mais, 

intime-se o advogado constituído pelo acusado, via DJE, para que, no 

prazo legal, apresente resposta à acusação.Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004428-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR PAULINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004428-94.2017.8.11.0045 REQUERENTE: NAIR PAULINA 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DA AÇAO: Indefiro 

a preliminar posto que a reclamante apresentou comprovante de endereço 

de modo correto, inclusive corroborado pelas aludidas contas da 

reclamante apresentadas pela reclamada, acolhendo mos demais 

documentos juntados pela reclamante. MÉRITO Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a reclamada, desconhecendo a origem da cobrança 

que ensejou anotação, junto ao SPC/SERASA, no valor de R$ 148,80 

(cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos). A Reclamada alegou 

que a culpa foi da reclamante que fez migração de plano pré datado via 

call center e apresenta faturas de utilização, inclusive inadimplidas. No 

entanto, apesar da Reclamada afirmar que a culpa é exclusiva da parte 

promovente, não trouxe aos autos documentos como contrato 

devidamente assinado, áudio de gravação caso da contratação por meio 

de "call center". Situação essa que poderia comprovar a contratação dos 

serviços, afastando a tese da ocorrência de fraude no caso concreto. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial 

para: a) Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, 

ao pagamento da quantia equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que 

foi arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) 

Declarar a inexistência do débito inscrito objeto da lide devendo a 

reclamada providenciar a exclusão do nome da reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito – SPC/SERASA – no prazo de cinco dias, a contar da 

publicação desta; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Sem custas e honorários (art. 

55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de 

fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 27 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004428-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR PAULINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(S) RECLAMADO(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

ACERCA DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO(S) 

RECLAMANTE(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001379-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROBSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001379-45.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RODRIGO ROBSON 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. DEIXO DE RECEBER o 

Recurso Inominado veiculado no Id. nº 9986889, com fundamento no artigo 

42 da Lei n. 9.099/95, visto que certificada sua intempestividade (Id. nº 

11847881). Intimem-se as partes acerca da decisão supracitada, e a parte 

Reclamante para requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Expirado o prazo e nada sendo requerido, arquive-se com as formalidades 

legais. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde /MT, 28 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 381 de 1053



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-87.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KIDAO TRANSPORTES E SERVICOS DE MUNCK LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO BORTOLASSI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010301-87.2016.8.11.0045 REQUERENTE: KIDAO 

TRANSPORTES E SERVICOS DE MUNCK LTDA - ME REQUERIDO: RAFAEL 

AUGUSTO BORTOLASSI Vistos etc., Dispensado o relatório, de acordo 

com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. Passo a decidir. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, deflui-se que as partes litigantes 

estabeleceram acordo (ID 1965498), com o objetivo de dar fim à celeuma 

estabelecida; não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por corolário, 

JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, forte no art. 487, inciso 

III, alínea 'b', do Novo Código Processo Civil. Transitada em julgado, 

proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as anotações de 

estilo. Após, arquivem-se os autos. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 05 de março de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz 

Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 05 de março de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA KOTTNVITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILDA DANTAS CASTRO SOUZA LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000268-26.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARCIA ANDREIA 

KOTTNVITZ REQUERIDO: ROSILDA DANTAS CASTRO SOUZA LIMA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. A parte requerente alega em síntese, que é 

credora da Requerida no valor de R$10.556,84 (dez mil, quinhentos e 

cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), referentes a cheques 

devolvidos pelos motivos 11 e 12 – SEM FUNDOS. Dessa feita, tratando-se 

de ação de cobrança, onde o processo aplicável é o de conhecimento, há 

a necessidade de comprovação da causa debendi, ainda mais quando se 

trata de comprovar o vínculo de um negócio jurídico que lhe seja 

subjacente. Ademais, imperioso constar que o cheque prescrito perde as 

características cambiárias, passando a mero início de prova, havendo, 

pois, a necessária de demonstração do negócio jurídico subjacente, 

conforme já mencionado. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA 

CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. INÉPCIA DA 

INICIAL. CORRETA DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. Diante do exposto, decidem os Juízes Integrantes da 1ª 

Turma Recursal Juizados Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade 

de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar- lhe provimento, nos 

exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0000765-44.2012.8.16.0158/0 - São Mateus do Sul - Rel.: Carolina Marcela 

Franciosi Bittencourt - - J. 12.06.2015) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. CHEQUE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA 

DEBENDI QUANDO JÁ PRESCRITAS AS AÇÕES DE EXECUÇÃO E DE 

LOCUPLETAMENTO. NEGÓCIO SUBJACENTE NÃO DEMONSTRADO 

MINIMAMENTE. JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005182621, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 26/11/2014). 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. NECESSIDADE 

DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. AUSÊNCIA DE 

PROVA ACERCA DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

MANTIDA. Com efeito, em se tratando de ação de cognição exauriente, na 

qual o cheque figura como instrumento particular, em que consta o valor 

líquido objeto da pretensão de cobrança, é necessária a demonstração do 

negócio subjacente havido entre as partes, pois nessas circunstâncias, o 

título funciona como mero meio de prova. No caso, em que pese o autor 

alegar, na exordial, que é credor da importância ali descrita, em seu 

depoimento pessoal, admite o recebimento de mercadorias pelo requerido, 

as quais, segundo a tese defensiva, se deram como quitação do cheque, 

circunstância até então omitida. Em que pese a prova testemunhal ser 

clara quanto à venda ocorrida e entrega dos produtos ao requerido, não 

há como saber, pelas provas carreadas ao feito, em que termos ocorreu a 

negociação havida, e se efetivamente as mercadorias dadas como 

pagamento realmente quitavam a dívida ou apenas parte dela. Assim, a 

ausência de referências mínimas acerca do efetivo negócio entabulado 

entre as partes, e os termos claros em que esta seu deu, conduzem à 

manutenção da improcedência do pedido. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004824751, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 

30/04/2014) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. 

NEGÓCIO SUBJACENTE QUE NÃO SE PERFECTIBILIZOU. CASO 

CONCRETO. ÕNUS QUE COMPETIA AO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

333, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de ação de cobrança de 

valores referentes ao cheque acostado na fl. 29. Embora o cheque tenha 

circulado, viável a discussão do negócio subjacente no caso concreto, 

pois demonstrado que não se concretizou. O conjunto probatório, com 

destaque para o relato testemunhal (fl.32), aponta para o mesmo sentido 

das alegações da contestação, dando conta que o cheque diz respeito a 

uma negociação entre as partes, para a construção de um galpão, versão 

rebatida pelo autor somente em grau recursal. Inclusive há uma decisão do 

TJRS (fl. 21) noticiando um golpe perpetrado pelo então representante da 

empresa Format para a construção de pavilhões na região de Espumoso. 

Havendo prova de que a construção do galpão ajustada não restou 

concretizada, é de ser mantida a improcedência do pedido de cobrança de 

valores. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do 

artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO (Recurso Cível Nº 

71004706149, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 08/10/2014) Dessa maneira, não fez a 

parte reclamante prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o 

que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, 

do Código de Processo Civil, senão vejamos: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Entendo, 

que as provas acostadas aos autos não são suficientes a trazer 

verossimilhança às alegações do autor, uma vez que não foi demonstrado 

minimamente o negócio subjacente que deu causa à emissão do cheque e 

sendo este mero início de prova, não pode prosperar o pedido contido na 

inicial. Assim, ante a não comprovação dos fatos constitutivos do direito 

da parte autora, nos termos do art. 373, I do CPC, a improcedência da 

ação é medida que se impõe. Posto isso, julgo improcedente os pedidos 

formulados na petição inicial, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. I. Homologo a decisão proferida pela Juíza 
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Leiga, conforme artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II. Int. Lucas do Rio 

Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010198-80.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FREIRE FLOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

 

FINALIDADE DE INTIMAR a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004703-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004703-43.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JEAN BORGES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Conforme dispõe o artigo 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95, 

"...Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor não deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo...". Dessa forma, como o autor não compareceu a audiência de 

conciliação (Id 11684751), em que pese intimado, o feito deve ser extinto, 

o que faço de ofício, nos termos do que determina o art. 51, I, da Lei 

Federal nº. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz 

Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 20 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010169-98.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DA SILVA COSTA MARTINHAGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RANIO APARECIDO DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDMILSON GONÇALVES DA SILVA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010169-98.2014.8.11.0045 EXEQUENTE: DENISE DA SILVA 

COSTA MARTINHAGO EXECUTADO: RANIO APARECIDO DA CONCEICAO 

Vistos. Intime-se a exequente, para que junte nos autos planilha de débito 

atualizada, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de fevereiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000266-90.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEOMAR DOS SANTOS VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000266-90.2016.8.11.0045 REQUERENTE: GEOMAR DOS 

SANTOS VIDAL REQUERIDO: CLARO S.A., BOA VISTA SERVICOS S.A. 

Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Sobre o tema o Tribunal de Justiça deste Estado 

decidiu que “os embargos de declaração não se prestam à reanálise de 

fatos e provas, especialmente quando os utilizados no acórdão eram 

suficientes e necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de 

Declaração 4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri 

– Primeira Câmara Cível, j. 26.1.2010). Por sua vez, o Superior Tribunal de 

Justiça entende que “os Embargos de Declaração são espécie recursal 

peculiar que objetiva a integração de decisão judicial nas hipóteses de 

omissão, obscuridade ou contradição. Não se prestam à correção de erro 

de julgamento” (REsp 1434508/BA Recurso Especial 2014/0009161-0 – 

Ministro Sidnei Benetti – Terceira Turma, j. 22.4.2014). Em decorrência do 

exposto e considerando que a pretensão da parte embargante se 

consubstancia na revisão do julgado entendo que o embargo de 

declaração não merece provimento. Posto isso, conheço dos embargos de 

declaração e não os acolhos. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de fevereiro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 20 de fevereiro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000266-90.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEOMAR DOS SANTOS VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(S) RECLAMADO(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

ACERCA DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO(S) 

RECLAMANTE(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-39.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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JURACI RODRIGUES DE SOUZA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010149-39.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ANTONIO ADRIANO 

DA SILVA ALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Sobre o tema o Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos 

de declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, 

especialmente quando os utilizados no acórdão eram suficientes e 

necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 

4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira 

Câmara Cível, j. 26.1.2010). Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça 

entende que “os Embargos de Declaração são espécie recursal peculiar 

que objetiva a integração de decisão judicial nas hipóteses de omissão, 

obscuridade ou contradição. Não se prestam à correção de erro de 

julgamento” (REsp 1434508/BA Recurso Especial 2014/0009161-0 – 

Ministro Sidnei Benetti – Terceira Turma, j. 22.4.2014). Em decorrência do 

exposto e considerando que a pretensão da parte embargante se 

consubstancia no conserto de erro material do nome da reclamante e 

anulação da sentença, entendo que o embargo de declaração merece 

provimento na parte que diz respeito a retificação do nome da reclamante 

que trata-se de JURACI RODRIGUES DE SOUZA, devendo o cartório 

proceder, inclusive, a alteração no sistema PJE. Entretanto, em relação a 

anulação da sentença, este não merece provimento pois embora tenha 

havido confusão no nome do reclamante em nada prejudicou o reclamante 

nem a defesa pois o processo foi instruído corretamente com relação 

JURACI RODRIGUES DE SOUZA, no tocante a documentação, inicial, 

contestação e sentença, cujo único erro foi a troca do nome mas não 

trouxe prejuízo para as partes . Posto isso, conheço os embargos de 

declaração e os acolho em parte, no que diz respeito a retificação do 

nome do pólo passivo que consta ANTONIO ADRIANO DA SILVA ALVES e 

deve ser retificado para JURACI RODRIGUES DE SOUZA. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) 

Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 21 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011537-11.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROBERTO SUNIGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE DI CAMILO OAB - MT20767/O (ADVOGADO)

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO VIEIRA KRIGER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011537-11.2015.8.11.0045 EXEQUENTE: ANDERSON 

ROBERTO SUNIGA EXECUTADO: JULIANO VIEIRA KRIGER Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que oportunizada à parte autora a 

comprovação da necessidade da justiça gratuita, quedou-se inerte 

conforme certidão de id. 11905688, tampouco realizou preparo do 

recurso. Dessa forma, não efetuado o preparo no prazo legal, JULGO 

DESERTO O RECURSO, com fundamento no art. 42, § 1º da Lei nº 

9.099/1995 c/c Súmula 07, da Turma Recursal Única e Capítulo 5, Seção 9, 

item 5.9.3 da CNGC. Não havendo manifestação das partes, e com o 

transito em julgado da presente, proceda ao arquivamento do feito com as 

baixas de estilo. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001048-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARISETE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA VALARDAO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001048-63.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: MARISETE DOS 

SANTOS EXECUTADO: DEBORA VALARDAO Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da causa a inércia do autor 

por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção do processo, se a parte, 

intimada não suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na 

hipótese, comprovado que o reclamante foi intimado para dar 

prosseguimento ao feito, em 17/10/2017 (Id. 10318245), e tendo 

permanecido inerte, até 28/02/2018 (Certidão Id 11966732), declaro a 

extinção do feito por abandono. Ante o exposto, conforme art. 485, III e § 

1º do CPC/15, declaro a extinção do feito por abandono. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de março de 2018. Ricardo 

Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) 

Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 05 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000755-30.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CORNELIO VIANCONI SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000755-30.2016.8.11.0045 REQUERENTE: GILBERTO 

CORNELIO VIANCONI SOUTO REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos. Compulsando 

os autos, verifica-se que oportunizada à parte autora a comprovação da 

necessidade da justiça gratuita, quedou-se inerte, conforme certidão de id. 

11896305, tampouco realizou preparo do recurso. Dessa forma, não 

efetuado o preparo no prazo legal, JULGO DESERTO O RECURSO, com 

fundamento no art. 42, § 1º da Lei nº 9.099/1995 c/c Súmula 07, da Turma 

Recursal Única e Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.3 da CNGC. Não havendo 

manifestação das partes, e com o transito em julgado da presente, 

proceda ao arquivamento do feito com as baixas de estilo. Intimem-se. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 01 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010520-76.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LORACI TERESINHA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010520-76.2011.8.11.0045 EXEQUENTE: LORACI TERESINHA 

DOS SANTOS SILVA EXECUTADO: BRASIL TELECOM S/A OI Visto. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em 

que objetiva a exigência de obrigação por quantia certa e suspensa em 

decorrência do pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, 

com base na Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), 

cujo processamento foi deferido em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª 

Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - 

Processo n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, 

com ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no 

website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes do STJ no 

sentido de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Defiro o pedido constante no id. 10292076. Às 

providências. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 20 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO ESPIRITO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000674-13.2018.8.11.0045 REQUERENTE: MANOEL DO 

ESPIRITO SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. MANOEL 

DO ESPIRITO SANTO ingressou com ação de declaratória de inexistência 

de débito e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada 

em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, consistente em obter a exclusão 

do seu nome do cadastro de inadimplentes dos órgãos de restrição ao 

crédito. Narra na inicial que obteve conhecimento que seu nome foi 

inserido no cadastro de inadimplentes pela empresa requerida, referente a 

uma dívida no valor de R$ 140,69 (cento e quarenta reais e sessenta e 

nove centavos), oriundo do contrato n. 029646473000033, tendo como a 

data do débito 13.07.2012 e disponibilizado no sistema do SCPC na data de 

14.09.2012. Alega que não possui qualquer vinculo contratual com o 

reclamado. Por fim, requereu a concessão dos efeitos da tutela 

consistente em determinar a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes dos órgãos de restrição ao crédito. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de 

tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida 

“quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da 

norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No presente caso, a parte 

autora postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, exclusão do seu nome do cadastro de inadimplente alegando 

desconhecer os motivos pelos quais o seu nome foi inserido no rol de 

inadimplentes, no entanto verifica-se que não estão demonstrados os 

pressupostos acima citados, sobretudo porque em análise dos 

documentos que instruíram a inicial observo que inexistem elementos 

suficientes para concluir que a inscrição no serviço de proteção ao 

crédito se deu de forma ilícita, sendo prudente aguardar a instrução 

processual para melhor esclarecimento dos fatos. Dessa forma, ausente 

prova inequívoca apta ao convencimento acerca da verossimilhança da 

tese autoral, bem com a urgência, afigura-se incabível, o deferimento da 

medida de pleiteada, fazendo-se necessária a oportunização do exercício 

do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida. Posto isto, 

INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Para justa e eficaz solução do 

litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do 

Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte 

autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o 

não comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 
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obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Defiro a inversão do ônus da prova, por entender que a 

parte autora é hipossuficiente no caso em apreço, devendo a parte 

reclamada trazer aos autos toda documentação que temem seu poder no 

que diz a respeito relação jurídica com autor, no prazo da contestação. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 26 

de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO ESPIRITO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação do RECLAMADO, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 17/04/18 13h15, a ser 

realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003198-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON HENRIQUE DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 16/05/2018. às 16:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011516-35.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKO KEOMA ENGELBRECHT DESTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011516-35.2015.8.11.0045 EXEQUENTE: MAYKO KEOMA 

ENGELBRECHT DESTO EXECUTADO: OI S.A Visto. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e suspensa em decorrência do 

pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei 

de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com 

ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no 

website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes do STJ no 

sentido de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde-MT, 01 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010234-64.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO FLORENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT0012548A 

(ADVOGADO)

JULIO VICENTE ANDRADE DINIZ OAB - MT0014907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO VIA NORTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010234-64.2012.8.11.0045 REQUERENTE: ALEX SANDRO 

FLORENCIO REQUERIDO: EXPRESSO VIA NORTE LTDA - ME Visto. 

Dispensado o relatório. Trata-se de cumprimento de sentença proposta 

por Alexandre Alex Sandro Florencio em face de Expresso Via Norte 

LTDA ME, visando o recebimento do valor de R$ 7.373,20 (sete mil, 

trezentos e setenta e três reais e vinte centavos). Verifica-se nos autos, 

que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens do 

executado, todas infrutíferas. Desta forma, com fulcro no artigo 53, § 54º 

da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO O FEITO, ante a ausência de bens 

penhoráveis. Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente, 

encaminhando-se aos órgãos de restrição de crédito para anotação, nos 

termos do artigo 782, § 3° do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Publique-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 

28 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004377-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DOS REIS FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004377-83.2017.8.11.0045 REQUERENTE: WILSON DOS REIS 

FIGUEREDO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Aduz a parte requerente que teve nome inscrito no serviço de 

proteção ao crédito em decorrência de débito lançado pela reclamada. 

Afirma que desconhece a origem do débito. Em análise dos autos observo 

que a empresa reclamada demonstrou, sem margem para dúvida, a 

contratação do débito (ID 11347589). É evidente, portanto, que o 

reclamado se incumbiu e provou a regularidade do contrato e débito, 

estando inocorrente qualquer ato ilícito. A conduta da reclamante 

encontra-se eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou o Poder 

Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. Também 

observo, repito, que ao verificar a não ocorrência de acordo em audiência 

a reclamante simplesmente desiste da reclamação, visando, a todo custo, 

evitar o julgamento. Essa desistência, entretanto, é inoperante, uma vez 

que sua finalidade consubstancia-se na manipulação do sistema de 

Justiça com o objetivo de atender seu interesse pessoal. Nesse sentido, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE: “A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária” 

(nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). A apresentação 

de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os 

consumidores do instrumento estatal de solução de controvérsias devem 

conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo 

é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens 

indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do 

contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – 

Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual 

pela reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o 

julgador a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação 

espelha tudo aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a 

apresentação de versão falsa e tentativa de manipulação do sistema de 

Justiça, com o fim de obter indenização indevida. Outrossim, verifa-se, 

pelos fatos apresentados que a litigância de má-fé por parte da 

requerente restou flagrante, dadas as provas apresentadas pela 

requerida, as quais demonstram claramente o vínculo ensejador da dívida, 

consubstanciado em contrato devidamente assinado. Flagrante, assim, a 

litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a verdade dos fatos, bem 

ainda por ter aforado ação descabida, em que pleiteia danos morais de 

forma irresponsável. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, e, como consequência, Declaro encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em razão da litigância 

de má-fé, condeno a parte autora ao pagamento das custas, honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa e multa por 

litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa. Nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de fevereiro de 2018. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011922-56.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE SCHLIKMAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA SIBELI FAVA OAB - MT0018957S (ADVOGADO)

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

FINALIDADE INTIMAÇÃO da devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003326-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DE OLIVEIRA BITENCOURTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT15923/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetue 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 02 de abril de 2018. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011418-84.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONISVAN SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011418-84.2014.8.11.0045 REQUERENTE: JONISVAN SOUZA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Converto o 

julgamento em diligência, e determino a intimação do autor, para que junte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 387 de 1053



nos autos recibo de compra das fardas, no período em que não recebeu 

benefício almejado, no prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010865-03.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010865-03.2015.8.11.0045, : Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. EXEQUENTE: SEBASTIAO FERREIRA GOMES 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento integral da 

obrigação, realizada pelo executado, bem como a concordância do 

exequente com os valores (id. 12179775e id. 12295735), a extinção é 

medida que se impõe consoante à regra do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a 

obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o alvará em favor do exequente. Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de março de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001569-42.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE STROSCHON CORTEZIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MG0110851A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001569-42.2016.8.11.0045 REQUERENTE: DIONE STROSCHON 

CORTEZIA REQUERIDO: TOYOTA DO BRASIL LTDA Vistos. Compulsando 

os autos, verifica-se que oportunizada à parte autora a comprovação da 

concessão da justiça gratuita, quedou-se inerte, conforme certidão de id. 

11804684, tampouco realizou preparo do recurso. Dessa forma, não 

efetuado o preparo no prazo legal, JULGO DESERTO O RECURSO, com 

fundamento no art. 42, § 1º da Lei nº 9.099/1995 c/c Súmula 07, da Turma 

Recursal Única e Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.3 da CNGC. Não havendo 

manifestação das partes, e com o trânsito em julgado da presente, 

proceda ao arquivamento do feito com as baixas de estilo. Intimem-se. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 20 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-24.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR JAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT0014594A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAS JOSE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010280-24.2010.8.11.0045 REQUERENTE: PAULO CESAR 

JAUER REQUERIDO: DIMAS JOSE DE ALMEIDA Vistos. Intime-se o 

exquente para se manifestar nos autos acerca da certidão, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de fevereiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002079-55.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CORNELIO VIANCONI SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAMA CENTRO DE ENSINO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE BETONI OAB - MT14202/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002079-55.2016.8.11.0045 REQUERENTE: GILBERTO 

CORNELIO VIANCONI SOUTO REQUERIDO: GAMA CENTRO DE ENSINO 

LTDA - ME Vistos. Compulsando os autos verifica-se que oportunizada a 

parte autora, a comprovação da concessão da justiça gratuita, quedou-se 

inerte conforme certidão de id. 11830486, tampouco realizou preparo do 

recurso. Dessa forma, não efetuado o preparo no prazo legal, JULGO 

DESERTO O RECURSO, com fundamento no art. 42, § 1º da Lei nº 

9.099/1995 c/c Súmula 07, da Turma Recursal Única e Capítulo 5, Seção 9, 

item 5.9.3 da CNGC. Não havendo manifestação das partes, e com o 

transito em julgado da presente, proceda ao arquivamento do feito com as 

baixas de estilo. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001297-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA CRISTINA VITORIO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001297-48.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SHEILA CRISTINA VITORIO DE MOURA Parte Ré: REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). 

FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento integral da obrigação, 

realizada pela executada, a extinção é medida que se impõe consoante à 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” Posto isto, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Dispensado o registro pelo 

Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 02 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003475-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODIEL NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SONIA B. MADALOSSO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE BETONI OAB - MT14202/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003475-33.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ODIEL NASCIMENTO 

RODRIGUES REQUERIDO: SONIA B. MADALOSSO - ME Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Alega a parte autora, que houve restrição em seu nome 

referente a débito lançado pela empresa requerida. Afirma que o contrato 

objeto é de um curso de informática profissional, e comprovou que as 

parcelas inscritas no cadastro encontram-se quitadas (ID 9796452). A 

empresa requerida não logrou êxito em comprovar a legalidade da 

negativação e manutenção do nome do Autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, consoante alhures relatado. A reclamada não 

demonstrou, estreme de quaisquer dúvidas, que a dívida, que deu azo à 

manutenção do nome da parte reclamante nos cadastros de inadimplentes, 

se acha perfeitamente regular, possui origem causal válida ou, 

residualmente, a implementação de culpa exclusiva de terceiro na 

causação do resultado lesivo, fatos estes, em especial, que a empresa 

reclamada poderia lançar mão, como pano de fundo, para excluir a sua 

responsabilidade civil, os quais, por via de consequência, penderam por 

pesar sobre os seus ombros o dever de promover a sua comprovação 

[art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No caso, se incumbiu a parte autora 

de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, 

que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Logo, nesse influxo de idéias, partindo da premissa elementar de que a 

inclusão do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes da 

SERASA não possui origem causal comprovadamente válida, originando 

situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos ao 

consumidor, conclui-se que se encontram presentes os requisitos mínimos 

que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos 

suportados [art. 186 do Código Civil de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes da SERASA conservou-se durante expressivo interstício 

temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem o caso 

submetido à apreciação, e, por derradeiro, levando-se por linha de estima 

a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes litigantes, 

creio que se apresenta como medida de prudência razoável que se arbitre 

o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 

6.000,00, como forma de minimizar os transtornos gerados pela inclusão 

do nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, sem que se 

configure enriquecimento sem causa para o ofendido. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de CONFIRMAR o pleito concedido em sede de tutela provisória, e: a) 

Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 6.000,00, corrigida monetariamente 

pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi arbitrada a 

indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) Declarar a 

inexistência dos débitos inscritos objetos da lide; c) Declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 21 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002507-37.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL AVILA WEGNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetue 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 02 de abril de 2018. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003649-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE VIDAL CIPRIANO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003649-42.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: ACOLUCAS 

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME EXECUTADO: ANDRE VIDAL 

CIPRIANO Vistos etc., Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da 

Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido 

no processo, principalmente do conteúdo da minuta de ID 10848187 

anexado nos autos, deflui-se que as partes litigantes estabeleceram 

acordo, com o objetivo de dar fim à celeuma estabelecida; não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, por corolário, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do 

mérito, forte no art. 487, inciso III, alínea 'b', do Novo Código Processo Civil. 

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com 

as anotações de estilo. Após, arquivem-se os autos. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000111-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JESSEM RODRIGO MORAES DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 17/05/2018. às 14:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000112-72.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEONIZIO CASSIO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000112-72.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: DEONIZIO CASSIO 

DA COSTA EXECUTADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. Reconheço a 

manifestação ID nº 10824620, como Embargos do Devedor, posto que 

incabível a impugnação ao cumprimento de sentença nos Juizados 

Especiais. O Devedor alega excesso de execução, porém não aponta os 

motivos da alegação, ou seja, onde está o excesso, e apresenta cálculos 

superiores ao valor executado como sendo os corretos. Portanto, não há 

falar em excesso de execução. Isto posto: JULGO IMPROCEDENTES os 

embargos promovidos. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) 

Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 21 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003784-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003784-54.2017.8.11.0045 REQUERENTE: FABIANO SANTOS 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Primeiramente, não constitui demasia destacar, por oportuno, que, de 

acordo com expressivo/significativo entendimento jurisprudencial 

versando acerca da temática ‘sub judice’, a preexistência de histórico 

pretérito de anotações legítimas, de registros nos cadastros de 

inadimplentes, decorrentes de relações de direito material totalmente 

distintas, rechaça/afasta a caracterização da responsabilidade civil, fruto 

de danos morais, derivada da realização de nova inscrição, mesmo que 

realizada de forma irregular, pois o dever de indenizar deriva, como 

consequência direta, da imputação/atribuição, de forma indevida, da 

condição de inadimplente a alguém que, efetivamente, não detém este 

predicado/característica — ressalvado o direito ao cancelamento do 

registro indevido/irregular. Referida inscrição anterior, realizada em 

23/07/2015 (ID 10022458), em relação a débito cujo credor é diverso da 

requerida, foi objeto da ação de autos 1003785-39.2017.8.11.0045, a qual 

foi julgada improcedente. Cabe registrar, por ser expressiva desse 

entendimento, a compreensão do tema consubstanciada através do 

enunciado da Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, que registra, 

de forma taxativa, que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Pois bem. Do 

confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que a parte autora teve duas restrições em seu nome 

referente a cobranças lançadas pela empresa requerida. A empresa 

requerida não logrou êxito em comprovar a legalidade da negativação. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação e a ré deixou de instruir os autos com documento hábil que 

autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

consoante relatado alhures. D’outra banda, de suma importância enfatizar, 

por oportuno, que compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, depreende-se que, precedentemente à data da concretização 

do registro desabonador, efetivado por parte da requerida, subsistia, ao 

mesmo tempo, também, outras inscrições, aparentemente legítimas e 

regulares, de registro nos cadastros de proteção ao crédito, fruto de 

relação de direito material distinta. Por via de consequência, diante desta 

moldura, não obstante a existência de evidências concretas que 

demonstram, de maneira segura, a irregularidade do procedimento de 

inscrição do registro desabonador, considerando-se que subsiste, 

preexistente à nova inscrição irregular, histórico pretérito de anotações 

legítimas, que traduzem a existência de registros nos cadastros de 

proteção ao crédito, derivadas de relações de direito material totalmente 

distintas — o que, ‘ipso facto’, de forma automática e linear, se interpõe 

como obstáculo intransponível para a configuração da responsabilidade 

civil —, considero que, solução outra não resta, senão a que opta pela 

vereda do indeferimento do pedido indenizatório. D’outra banda, no que 

tange ao pedido contraposto de condenação em litigância de má-fé, 

verifico que o mesmo não deve prosperar. E isso se justifica porque as 

demandadas não fizeram qualquer prova quanto à alegada conduta ilícita 

do autor, tampouco que tenham sofrido qualquer espécie de prejuízo em 

razão da mesma, de forma que a improcedência do pedido contraposto é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, para o fim de: a) 

Declarar a inexistência dos débitos inscritos objetos da lide, e, como 

consequência, DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes, no que tange exclusivamente às obrigações 

jurídicas narradas no presente processo, dentro do prazo improrrogável 

de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), na hipótese de descumprimento da obrigação 

de fazer [art. 497 do CPC/2015]; b) Indeferir o pedido de condenação por 

danos morais; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se 

o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

o autor isento do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 

54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de 

fevereiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 21 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 390 de 1053



VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 17/05/2018. às 14:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003784-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(S) RECLAMADO(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

ACERCA DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO(S) 

RECLAMANTE(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010238-33.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI JESUINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA SOTIER WOLFF OAB - MT0016847A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO OAB - MT0007197A (ADVOGADO)

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SUELI APARECIDA MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010238-33.2014.8.11.0045 EXEQUENTE: NOELI JESUINO 

EXECUTADO: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos. 

Intime-se a exequente para se manifestar quanto à exceção de 

pré-executividade, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 02 de 

abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-13.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLISE VAN DER SAND SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENTO JOSE DE ALENCAR OAB - MT14539/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010509-13.2012.8.11.0045 REQUERENTE: MARLISE VAN DER 

SAND SCHMIDT REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Reconheço a manifestação ID nº 

10468802, como Embargos do Devedor, posto que incabível a impugnação 

ao cumprimento de sentença nos Juizados Especiais. O Devedor alega 

excesso de execução, e aponta corretamente os motivos do erro de 

cálculo do exeqüente, baseado em utilização de índice de atualização 

diverso do proferido em sentença. Alega ainda que a reclamante cobrou 

multa prevista no art. 14, V, do CPC/1973, não devida. Sobre a 

condenação em multa astreinte, requereu diminuição. Com relação a 

utilização de índice diverso do proferido em audiência, utilizado pelo 

exeqüente, prospera a alegação do embargante, devendo o exeqüente 

observar os índices declinados na sentença e elaborar cálculo com eles 

para ver se ainda há ou não saldo remanescente. A multa prevista no art. 

14, V, do CPC/1973, deve ser retirada do cálculo. O valor da multa – 

astreint - deve ser reduzido. Com efeito, a multa aplicada no processo 

ordinário não pode ensejar o enriquecimento ilícito da parte beneficiada. 

Nesse contexto, tenho que a multa tornou-se excessiva, considerando 

que o valor buscado revelaria um enriquecimento injustificado do credor, o 

que é vedado pelo direito pátrio. Não se olvida o caráter punitivo da multa 

diária, mas ela deve ser concebida dentro de um limite razoável. Este é o 

caso dos autos, onde se verifica, claramente, que multa imposta tornou-se 

excessiva, pois totaliza, segundo os cálculos da autora, R$ 22.500,00 

(vinte e dois mil e quinhentos reais). Cumpre mencionar, a título de 

esclarecimento, que eventual condenação em danos morais, adotando-se 

como base casos análogos, não chegaria nem perto desses parâmetros. 

Dessa forma, logo, não se mostra adequado ensejar o recebimento de tal 

quantia à autora somente em razão de descumprimento de ordem pela 

parte adversa; admitir-se o contrário, em vista das razões acima 

expostas, seria afrontar os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. Nesses termos, de ofício, reduzo a multa para R$ 6.000,00 

(seis mil reais). Isto Posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

embargos à execução de ID nº 10468802, para: A) reduzir o valor da 

multa – astreint - para R$ 6.000,00 (seis mil reais); B) determinar que a 

exeqüente exclua de seus cálculos a multa prevista no art. 14, V, do 

CPC/1973; C) determinar que a exeqüente refaça os cálculos utilizando os 

índices tais como descritos na sentença condenatória para verificação de 

suposto saldo remanescente e também para aplicação da astreint. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 

Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de 

fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 21 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005056-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE FRANCA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005056-83.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CRISTIANO DE 

FRANCA REIS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Vieram os autos conclusos para deliberação. Passo a decidir. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente 

do conteúdo da audiência de conciliação de ID 11760082, deflui-se que as 

partes litigantes estabeleceram acordo, com o objetivo de dar fim à 

celeuma estabelecida; não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes 

e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice 

se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por corolário, 

JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, forte no art. 487, inciso 

III, alínea 'b', do Novo Código Processo Civil. Transitada em julgado, 

proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as anotações de 

estilo. Após, arquivem-se os autos. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 
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Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz 

Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 21 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003434-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR FIGUEIREDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003434-66.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOSIMAR 

FIGUEIREDO RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento 

Antecipado No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. No caso, inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, 

nesta fase. No caso concreto, havendo representação técnica por 

Advogado e não tendo sido indicado o valor do dano moral perseguido 

e/ou sendo este discrepante com a pretensão, o limite do valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, para o teto 

admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, o valor da causa em R$ 

37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais), correspondente a 

40 (quarenta) salários mínimos na época da interposição da ação. MÉRITO 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui relação jurídica com a reclamada, desconhecendo a origem da 

cobrança que ensejou anotação, junto ao SPC/SERASA, no valor de R$ 

867,70 (oitocentos e sessenta e sete reais e setenta centavos). A 

Reclamada alegou que a culpa foi da reclamante que possui cartão de 

crédito e apresenta faturas de utilização. No entanto, apesar da 

Reclamada afirmar que a culpa é exclusiva da parte promovente, não 

trouxe aos autos documentos como contrato devidamente assinado, áudio 

de gravação ou se a contratação se realizou por meio de "call center". 

Situação essa que poderia comprovar a contratação dos serviços, 

afastando a tese da ocorrência de fraude no caso concreto. Ora, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Saliente-se que a reclamante possuia inscrição anterior a 

esta no SPC/SERASA, datada de 16/05/2015, sendo que esta foi inscrita 

em 25/10/2016, razão pela qual entendo pela aplicação da Súmula 385 do 

STJ, afastando a ocorrência de danos morais. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexistência 

do débito, negativado pela Reclamada, objeto desse processo, devendo 

providenciar a exclusão do nome da reclamante dos órgãos de proteção 

ao crédito – SPC/SERASA – no prazo de cinco dias, a contar da 

publicação desta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. Determinar a alteração do valor da causa para 

37.480,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais), correspondente 

a 40 salários mínimos à data da distribuição da demanda. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) 

Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 21 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO RAPHAEL FLOR DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001403-73.2017.8.11.0045 REQUERENTE: KAIO RAPHAEL 

FLOR DE ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. A alegada 

ilegitimidade passiva do Banco Bradescard Cartões S.A. não merece 

acolhimento, uma vez que a mesma pertence ao mesmo grupo econômico 

do Banco IBI S.A., respondendo solidariamente nas relações de consumo. 

No tocante à alegação de litispendência ao processo 

1001402-88.2017.8.11.0045, verifico que não merece aclhimento, uma vez 

que este último foi arquivado em razão de contumácia. Aduz a parte 

requerente que teve nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em 

decorrência de dívida inexistente lançado pelo reclamado. Em análise dos 

autos observo que a empresa reclamada demonstrou, sem margem para 

dúvida, a contratação do débito (ID 10520220). A parte requerente, 

visando arquivar o processo, não compareceu à audiência de conciliação, 

embora intimada. É evidente, portanto, que o reclamado se incumbiu e 

provou a regularidade do contrato e débito, estando inocorrente qualquer 

ato ilícito. A conduta da reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. 

A reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica. A apresentação de versão falsa em juízo é fato 

extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao 

negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro 

constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo 

que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e 

tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. Outrossim, verifa-se, pelos fatos apresentados que 

a litigância de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 392 de 1053



provas apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente o 

vínculo ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente 

assinado. Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de 

alterar a verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, 

em que pleiteia danos morais de forma irresponsável. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e, como 

consequência, Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Em razão da litigância de má-fé, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor da causa e multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor da 

causa. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 

2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 21 de fevereiro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002100-31.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MATO GROSSO ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRIEMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002100-31.2016.8.11.0045 REQUERENTE: MATO GROSSO 

ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME REQUERIDO: CIRIEMA COMERCIO 

DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME Vistos etc. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. No tocante 

à preliminar de ausência de interesse de agir, verifico que a mesma não 

merece acolhimento, vez que, conforme se verá adiante, restaram 

demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência 

requerida em juízo. Aduz a reclamada, em sede preliminar, que é parte 

ilegítima para integrar o polo passivo da demanda, uma vez que o 

estabelecimento onde foi abastecido o caminhão da requerente não possui 

qualquer relação com a reclamada. Observando a documentação 

carreada ao feito, em especial o extrato de compra do cartão de crédito da 

requerente lançado em ID 1947547, que o caminhão foi abastecido no 

Auto Posto Ciriema. Em pesquisa ao sítio eletrônico da Receita Federal, 

verifica-se que o referido posto de combustíveis possui razão social 

KIRST COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, nome fantasia POSTO 

CIRIEMA, inscrito no CNPJ nº 00.445.400/0001-00 (matriz), com data de 

abertura em 20/02/1995, e endereço na Av. da Produção, 1115-N, 

Industrial, nesta comarca, cuja atividade principal descrita é comércio 

varejista de combustíveis para veículos automotores. Por outro lado, a 

requerida possui razão social CIRIEMA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA – ME, nome fantasia KIRST TRR, inscrito no CNPJ nº 

07.654.975/0001-82 (matriz), com data de abertura em 26/10/2005, e 

endereço na Rua Porto Velho, 1080 N, Industrial, nesta, cuja atividade 

principal descrita é comércio atacadista de combustíveis realizado por 

transportador retalhista. Todavia, segundo o art. 265, da Lei n. 6.404/76, o 

grupo econômico consiste na reunião de sociedades empresariais com o 

escopo de obter resultados e interesses comuns, combinando recursos 

ou esforços para a realização dos seus respectivos objetos ou 

participando em empreendimentos conjuntos. Destarte, considerando a 

dificuldade do consumidor em precisar qual das empresas componentes 

do mesmo grupo econômico é a legitimada para figurar no pólo passivo de 

eventual demanda, vez que dele não é possível exigir conhecimento 

acerca do objeto social e, conseqüentemente, a extensão da 

responsabilidade de cada uma, é de se aplicar ao caso em exame a teoria 

da aparência, com a prevalência da situação aparente, que, mesmo que 

não seja a realidade, dessa forma se mostra a uma das partes da relação. 

Observo, portanto, que o ajuizamento do feito contra a empresa requerida, 

embora esta possua personalidade jurídica diversa da empresa por ele 

apontada para substituí-lo no polo passivo, responsável pelo 

abastecimento do caminhão da requerente, vez que participantes do 

mesmo grupo econômico. Assim, resta prejudicada a preliminar de 

ilegitimidade passiva. Passo ao julgamento da matéria de mérito. A parte 

autora alega, em síntese que, no dia 09/12/2015, encaminhou a sua equipe 

de Várzea Grande-MT, para o canteiro de obras na cidade de Matupá-MT, 

utilizando-se do caminhão marca/modelo IVECO/ DAILY 70C17HD CABINE 

DUPLA (de sua propriedade),com capacidade para 07 (sete) 

passageiros/lugares, Placa OBS 8018, ano de fabricação/modelo 2013, 

cor Branca, e que, ao chegar a Lucas do Rio Verde-MT, efetuou o 

abastecimento do tanque com o combustível DIESEL S-10 no AUTO POSTO 

CIRIEMA, pertencente ao grupo réu, às 11h52min, conforme comprova o 

EXTRATO BANCÁRIO em anexo, da empresa Requerente, e, após ter 

percorrido 10km do local do abastecimento, começou a apresentar falhas 

de funcionamento. Afirma que, ao chegar a Sinop-MT o veículo travou, e, 

após ser avaliado em assistência técnica autorizada, foram constatadas 

falhas decorrentes de excesso de água no combustível. Aduz que 

abasteceu somente o auto posto requerido. Pleiteia indenização por danos 

materiais e morais. Verifico que o pleito autoral não merece acolhimento. 

Quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, eu ressalto que 

somente há possibilidade de inversão do ônus da prova diante da 

existência de elementos mínimos de convicção quanto ao direito alegado, 

não sendo suficiente mera alegação do consumidor. Os documentos de 

IDs 1947544, 1947547, 1947553, 1947556, 1947554 e 1947575, bem como 

as provas produzidas em audiência, ao contrário do que sustentou o 

autor, não servem para comprovar que o combustível fornecido pela ré 

estava adulterado e que essa adulteração provocou os problemas 

detectados no veículo da requerente. Ademais, a requerida trouxe aos 

autos com a contestação documentos atestando a qualidade do 

combustível que processa e distribui, os quais não apontam adulteração. 

Ao contrário. Ressalto que o autor poderia ter retornado ao posto, à 

época, para solicitar análise rápida (no local) do combustível vendido, mas 

não o fez. Essa análise, dado o lapso temporal e a não preservação do 

combustível, ao que se sabe, não é mais possível, de modo que é inviável 

se falar em realização de perícia. Conforme ressaltado, a análise técnica 

poderia ter sido providenciada à época, mas não foi, sendo certo que as 

informações e elementos trazidos aos autos não são bastantes para o 

Juízo concluir que o combustível inserido no tanque do carro do autor, 

estava adulterado e nessa condição provocou os problemas narrados na 

inicial. Não há elementos, nem mesmo, que autorizem a inversão do ônus 

da prova. Ora, se não há nos autos elementos que indiquem que o 

combustível distribuído e comercializado pela ré deu causa aos problemas 

apontados no veículo do autor, o pedido de indenização por danos 

materiais e morais é improcedente, não sendo possível, nem mesmo, a 

condenação da ré à restituição dos valores pagos pelo combustível. Posto 

isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 21 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010464-09.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OLEIGE CASSIANO SBABO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010464-09.2012.8.11.0045 EXEQUENTE: OLEIGE CASSIANO 
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SBABO EXECUTADO: CONSTRUTORA CORA LTDA - ME Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da causa a 

inércia do autor por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção do 

processo, se a parte, intimada pessoalmente não suprir a falta no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas. Na hipótese, comprovado que o exeqüente 

foi intimado para dar prosseguimento ao feito, em 26/10/2017 (Id. 

10476487), e tendo permanecido inerte, até 19/01/2018 (Certidão Id 

11408940), declaro a extinção do feito por abandono. Ante o exposto, 

conforme art. 485, III e § 1º do CPC/15, declaro a extinção do feito por 

abandono. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em 

Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018. 

Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 21 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004565-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LAFAIETE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004565-76.2017.8.11.0045 REQUERENTE: BRUNA LAFAIETE 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Aduz a parte requerente que teve 

nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em decorrência de dívida 

devidamente paga, lançado pelo reclamado. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

uma vez que afirma já ter quitado os débitos oriundos da contratação. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte Autora. É possível verificar no próprio extrato anexado pela Autora 

que a data da quitação se deu em 10/11/17, ou seja, 03 meses após o seu 

vencimento. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e, como 

consequência, Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 

Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de 

fevereiro de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., 

I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza 

o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 21 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003445-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA DOS SANTOS THIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003445-95.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JUCINEIA DOS 

SANTOS THIAGO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência 

desta reclamação (Id 11749327). Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente produz 

seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 21 de fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz 

Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 21 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001159-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA SOARES CABRAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

FLORI LUIZ BINOTTI (AUTORIDADE COATORA)

IVANILDE ALVES BORBA RIGO (AUTORIDADE COATORA)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1001159-13.2018.8.11.0045 MANDADO DE SEGURANÇA 

COM PEDIDO DE LIMINAR IMPETRANTE: SUZANA SOARES CABRAL 

IMPETRADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 

representada pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr. LUIZ BINOTTI. IMPETRADA: 

COMISSÃO DE EXAMINADORA DO CONCURSO, representada pela Sra. 

IVANILDE ALVES BORBA RIGO VISTO. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, tendo as partes acima indicadas. 

Aduz a Impetrante, que prestou concurso público n.º 001/2013 promovido 

pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde do Estado de Mato Grosso obtendo 

a aprovação em 133ª colocação para o cargo de Professora de Pedagogia 

(ID nº 12425116-p.01), o qual foi homologado no dia 07 de abril de 2014, 

pela autoridade coatora (ID nº 12425057 - p. 01) e, prorrogada sua 

validade por duas vezes, sendo que primeiro para data de 04 de abril de 

2016 (ID n° 12425071 - p. 01). Relata, que fora realizado os seguintes 

processos seletivos após a homologação do concurso que fora aprovada, 

a saber: Processo Seletivo Simplificado nº 003/2014, com 08 (oito) vagas; 

Processo Seletivo Simplificado nº 002/2015, com 01 (uma) vaga; Processo 

Seletivo Simplificado nº 003/2015, vagas para cadastro de reserva; 

Processo Seletivo Simplificado nº 002/2016, vagas para cadastro de 
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reserva; Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017, vagas para cadastro 

de reserva; Processo Seletivo Simplificado nº 003/2017, vagas para 

cadastro de reserva. Aduz, que a contratação temporária, por meio dos 

Processos Seletivos indicados, visando preenchimento de vagas ou a 

título de cadastro reserva, com posterior convocação, para o mesmo o 

cargo em que a impetrante fora classificada no Concurso 001/2013, 

pretere a ordem classificatória do referido certame, uma vez que tais 

contratações fogem ao caráter de excepcional, pontuando ainda, que a 

prática vem sendo constantemente reiterada, o que facilmente evidencia a 

necessidade permanente desses profissionais. Informa, que a própria 

impetrante presta serviços para a Prefeitura, ocupando o cargo de 

professora de pedagogia, com jornada de 30 (trinta) horas, por meio de 

contratos em caráter “excepcionais”, originados dos processos seletivos 

simplificados dos anos de 2016, 2017 e 2018. Por fim, pugnou em sede 

liminar, para que seja determinado que as IMPETRADAS realizem a 

imediata convocação e nomeação da impetrante para integrar o quadro 

permanente da Administração Pública Municipal, tendo em vista sua 

aprovação no concurso 001/2013. Com a inicial juntou documentos. É o 

relato. Decido. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 

LXIX, dispõe o seguinte acerca do mandado de segurança individual: “LXIX 

– conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;” 

Por sua vez, extrai-se do artigo 1º da Lei n. 12.016, de 07/08/2009, com 

vigência imediata à data da publicação: “Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça”. No caso vertente, não se verifica de 

plano, o direito líquido e certo amparado pelo Remédio Constitucional, em 

razão de não ter a impetrante acostado aos autos, documento suficiente 

com a finalidade de comprovar que houve a convocação/nomeação dos 

candidatos aprovados anteriormente a si, eis que aprovada em 133ª 

posição (ID n.12425116-p. 01), pois conforme alegado a última nomeação 

ocorreu de candidata aprovada em 112ª posição (ID n.º 12425127 –p. 01), 

e, muito embora tenham ocorrido diversos processos seletivos 

simplificados para contratação de profissionais de sua área, bem como 

convocação/nomeação desses candidatos aprovados dos processos 

seletivos que a impetrada realizou, nota-se, em especial o Processo 

Simplificado n° 003/2017 (ID n° 12425490 – p. 03), que a finalidade do 

certame visa preenchimento de vaga de servidores efetivos em licenças 

variadas, conforme dispõe o item 1.5 do referido edital. Dessa forma, a 

contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, 

ato ilegal, nem que haja a existência de cargo vago, no qual ainda há 

candidatos aprovados em cadastro reserva. Faz-se necessário em um 

primeiro momento verificar se há ilegalidade da contratação por meio dos 

processos seletivos simplificados ou a existência de cargos vagos. 

Conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal quanto à 

contratação precária (ADI 3.721/CE, TRIBUNAL PLENO, Rel. Ministro TEORI 

ZAVASCKI, DJe de 12/08/2016) entende que é válida a contratação 

temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação 

do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. 

Há entendimento do Supremo Tribunal Federal submetido ao rito da 

repercussão geral, de que a criação de vagas ou a abertura de novo 

concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame 

anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos 

aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses 

de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. (RE 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

Repercussão Geral, DJe de 18.4.2016). No mais, considerando que o 

Concurso 001/2013, ainda permanece em vigor, e uma vez comprovada a 

existência e vaga, bem como o direito da impetrante, após as informações 

prestadas pela autoridade coatora, surge para a impetrante o direito à 

nomeação, que pode ser apreciado a qualquer momento. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE 

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM FACE DA 

FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DO 

OBJETO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE 

DO CERTAME EM VIGÊNCIA. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. PRETERIÇÃO. 

DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No 

presente caso, não há que se falar que uma suposta concessão de 

medida liminar à impetrante, ora agravada, possa se revestir de caráter 

satisfativo, posto que, em se concedendo a medida liminar pleiteada e a 

segurança, ao final, sendo denegada, é possível o retorno ao status quo 

ante, ou seja, é perfeitamente possível a exoneração da candidata 

nomeada. Preliminar de impossibilidade de concessão de medida liminar em 

face da Fazenda Pública rejeitada. Precedentes do STJ. 2. No caso, foi 

realizado concurso público para provimento do cargo de Médico 

Ginecologista 20 h, em que foram oferecidas 04 (quatro) vagas para 

ampla concorrência e 1 (uma) vaga para portadores de deficiência, tendo 

a impetrante, ora agravada, sido aprovada em 2º (segundo) lugar. O 

referido concurso foi homologado em 20/04/2012, tendo sido o seu prazo 

de validade do concurso prorrogado por mais 2 (dois) anos. 3. Ocorre que 

restou comprovada a contratação temporária de Médicos Ginecologistas 

para a cidade de Teresina/PI, local para o qual a impetrante foi aprovada. 

Com isso, verifica-se que, ao se contratarem médicos ginecologistas não 

aprovados em concurso público, houve preterição na nomeação dos 

aprovados no concurso público realizado. 4. Assim, dentro do prazo de 

validade do certame, diante da comprovação de existência de vaga e a 

preterição na nomeação da candidata aprovada em concurso público, 

adquire a impetrante o direito à nomeação. Precedentes do STF e do TJPI. 

5. Não restou comprovada que a contratação precária decorreu de 

excepcional interesse público, bem como que a decisão concessiva de 

medida liminar não determinou a criação de cargos e determinou a 

realização de gastos não previstos. 6. Violado direito líquido e certo, é 

dever constitucional do Poder Judiciário determinar a reparação do ilícito, 

sem que haja interferência na separação dos poderes ou no princípio da 

simetria. 7. Agravo regimental conhecido e improvido. MS 

00087607220148180000 PI 201400010087608. 25/06/2015.” Sendo assim, 

notifique-se a autoridade impetrada a fim de que preste as informações 

que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias (Lei nº 12.016/09, art. 

7º, I), devendo sobretudo detalhar as condições das contratações 

temporárias denunciadas pelo impetrante referente ao cargo de motorista 

de transporte escolar (finalidade, jornada, prazo, etc.). Em seguida, 

prestadas ou não as informações, colha-se o parecer do Ministério 

Público, no prazo de 10 (dez) dias (Lei nº 12.016/09, art. 12). Após, 

retornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Ás 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de março de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003520-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BARBOSA SUBRINHO - ME (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1003520-37.2017.8.11.0045; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

DEPRECANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEPRECADO: ADILSON 

BARBOSA SUBRINHO - ME Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado do REQUERENTE, para que 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 2 de abril de 2018. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000858-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE GARCIA MARTINS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1000858-66.2018.8.11.0045 AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE URBANA COM TUTELA DE URGÊNCIA 

REQUERENTE: EUNICE GARCIA MARTINS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE URBANA COM TUTELA DE URGÊNCIA, 

proposta por EUNICE GARCIA MARTINS em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. É cediço que a presente ação 

demanda celeridade processual, eis que, se pretende adquirir 

aposentadoria, requerendo concessão de liminar para implantação do 

benefício pleiteado desde seu indeferimento administrativo 22.09.2017 (ID 

n.º 12089446 – p. 19). Pois bem, tendo em vista a necessidade de 

verificação aprofundada dos requisitos ensejadores para a concessão da 

liminar postulada, necessário se faz que os documentos apresentados 

indicando o início de prova material, quanto ao tempo de contribuição, 

sejam corroborados por depoimento de testemunhas, assim, postergo por 

ora, a concessão da liminar. A propósito, colaciono entendimento 

jurisprudencial dos Tribunais Regionais pátrios: TRF-4 - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AG 18888 RS 2004.04.01.018888-0 (TRF-4), Data de 

publicação: 06/10/2004, Ementa: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO 

ESPECIAL. PESCADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FUNDADO RECEIO DE 

DANO. 1. A antecipação da tutela é cabível quando comprovado o 

preenchimento de ambos os requisitos previstos no art. 273 do CPC. 2. 

Hipótese em que apenas o implemento do limite etário para a concessão do 

benefício e a presunção de que a atividade de pescador não é rentável 

não constituem fundamentos suficientes para demonstrar a efetiva 

urgência na concessão do benefício, a qual deve ser aferida a partir do 

exame das circunstâncias no caso concreto.3. Cassada a antecipação da 

tutela.4. Agravo de instrumento provido. Ainda nesse sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito 

suspensivo interposto pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - 

contra decisão que, em sede de Ação Ordinária deferiu pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, determinou a concessão do benefício 

de aposentadoria rural antes da audiência de instrução e julgamento. 2. 

Analisando os autos, verifica-se que muito embora exista início razoável 

de prova material baseado nos documentos apresentados com a inicial 

(cópia de certidão casamento, onde consta a profissão do marido da 

requerente como agricultor, ficha de inscrição do associado, emitida pelo 

sindicato de trabalhadores rurais, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

- CCIR, e outros), tais documentos não são suficientes para comprovar em 

definitivo a condição de segurada especial, necessitando a sua 

complementação por meio da prova testemunhal, posto que a mesma ainda 

não fora produzida nos autos. 3. Ora, é firme o entendimento que, em 

sede de antecipação de tutela, não é razoável determinar-se a 

implantação de benefício de modo a impor à Fazenda Pública o imediato 

pagamento de valores, sobretudo em casos nos quais há a necessidade 

de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TRF-5 - AG: 

00031093120144059999 AL, Relator: Desembargador Federal Paulo 

Machado Cordeiro, Data de Julgamento: 30/09/2014, Segunda Turma, Data 

de Publicação: 02/10/2014). No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a 

designação de audiência conciliatória, para que o Requerido possa 

oferecer a contestação, e requerer as provas necessárias. Entretanto, a 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstram que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Ante o exposto, designo o dia 26 de 

junho de 2018, às 15h00min, para realização de audiência de conciliação, 

instrução e julgamento. Proceda a escrivania o agendamento do ato no 

sistema PJE. Cite-se o réu na forma requerida para, querendo, contestar a 

ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, 

III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o requerido que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, 

os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte Autora (art. 98, § 3º do CPC). 

Intime-se a parte Autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 26 de março de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001828-37.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLERIA MARIA LAHM BACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001828-37.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: REQUERENTE: 

CLERIA MARIA LAHM BACK REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de advogado da REQUERENTE, para se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias, acerca do Laudo Pericial, juntado ao ID 12496643. 

LUCAS DO RIO VERDE, 2 de abril de 2018. Atenciosamente, Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87876 Nr: 1725-52.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE FREITAS SOUZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A-CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:99525/MG, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em tramite entre as partes 

acima identificadas.

Em petição de p. 145, a parte executada informou o depósito do valor 

remanescente (p. 145/verso), requerendo a extinção do feito.

A exequente manifestou-se à p. 146 dos autos, requerendo o 

levantamento do valor depositado em Juízo.

Pois bem. Tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

No mais, considerando que a patrona da requerente possui poderes para 

receber valores, conforme procuração encartada à p. 11, defiro o pedido 

de p. 146.

Expeça-se alvará judicial em favor da patrona da requerente, para 

transferência do valor de R$ 8.933,16 (oito mil, novecentos e trinta e três 

reais e dezesseis centavos) à conta bancária indicada à p. 146.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83208 Nr: 2687-12.2012.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINACIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA ZUCA - 

OAB:233418, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção ao pedido de pp. 103, procedi com a busca junto aos 

sistemas, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e BACENJUD conforme o 
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detalhamentos de ordem judicial em anexo.

Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca do resultado das 

buscas efetuadas, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87886 Nr: 1734-14.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO ROBERTO GROKSKREUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B

 Vistos.

Em atenção ao pedido exarado à p. 466/verso (a numerar), intime-se a 

parte executada para que efetue o depósito do saldo remanescente, no 

valor de R$ 2.135,61 (dois mil, cento e trinta e conco reaie e sessenta e 

um centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prossimento da 

execução, promovendo-se a penhora on line diretamente da conta da 

parte executada.

 Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39774 Nr: 101-36.2011.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON SILVA PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLLO INDUSTRIA, COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - OAB:13224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, NIVIA NARJARA FORNARI CENCI - OAB:OAB/MT 8911

 Certifique-se a Sra. Gestora acerca da devolução do AR respectivo à 

carta de intimação expedida à p. 496 (a numerar).

Ainda, considerando que até a presente data não há informações acerca 

da intimação do perito nomeado, proceda a Sra. Gestora, ao contato com o 

expert através dos telefones indicados na decisão de p. 367.

Ciência às partes da devolução da missiva expedida nos autos (pp. 

483/494).

 No mais, determino o desentranhamento dos documentos de pp. 368/369, 

juntando-os no respectivo processo, eis que seu conteúdo não guarda 

semelhança com os presentes autos.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 384 Nr: 14-08.1996.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DALASTRA, ROSECLEI BARICHELLO 

DALASTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BERNARDINO WUSTRO, NEIVA 

GEHLEN WUSTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A

 Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) a solicitação 

de bloqueio foi efetuada, contudo foram encontradas quantias 

consideradas irrisórias, frente ao total da dívida executada, de modo que 

promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836, do NCPC.

Assim, intimem-se o exequente para que indique outros bens passíveis de 

penhora de propriedade dos executados, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 10473 Nr: 1870-60.2003.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS FOGAÇA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), a solicitação 

de bloqueio foi efetuada, contudo, foram encontradas quantias 

consideradas irrisórias, frente ao total da dívida executada, de modo que 

promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836, do CPC.

Ciência ao exequente das informações obtidas através dos sistemas 

RenaJud e InfoJud.

 Face ao caráter sigiloso, arquivem-se as informações solicitadas pelo 

Sistema InfoJud em pasta própria na Secretaria do Juízo, facultado o 

acesso tão-somente ao exequente e seu advogado.

Após, intime-se a exequente para se manifestar sobre elas ou requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

No mais, intime-se o executado, através de seu advogado, para se 

manifestar acerca da má-fé aduzida pelo exequente às pp. 267/269. 

Prazo: 10 (dez) dias.

Consigno que deixei de oficiar à Comarca de Feliz Natal/MT, visto que a 

missiva indicada pelo exequente já fora devolvida, estando, inclusive, já 

juntada aos presentes autos (pp. 253/292).

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87448 Nr: 1267-35.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRESSAN LAMONATTO & CIA LTDA, 

GENERAL MOTOR DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PIVETTA FERRARIN - 

OAB:10023/MT, RODRIGO SAMARTINO ALBINO - OAB:304851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5.759-MT, Fabio Rivelli - OAB:19023-A, LUCIANA DE 

BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 Vistos.

Intime-se as partes embargadas para se manifestarem acerca dos 

embargos de declaração interpostos à pp. 455/456, 457/460 e 461/verso, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, com a apresentações das respostas ou decorrido o prazo in albis, 

voltem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96235 Nr: 2931-67.2014.811.0045

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRSC, ASDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, 

MARCELA SANTANA MIRANDA - OAB:15861/MT

 Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC e, de conseqüência CONDENO o requerido 

RENATO SOUZA CAMPOS ao pagamento definitivo de quantia de 30% 

(trinta por cento), incidente sobre a sua remuneração líquida, a título de 
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pensão alimentícia em prol do autor, devida a partir da citação, 

descontadas as possíveis prestações já quitadas, além do pagamento de 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias como material 

escolar, despesas médicas/hospitalares, odontológicas e farmacêuticas, 

mediante a apresentação de recibos pela genitora. Oficie-se ao 

empregador do requerido (endereço p. 81), para proceda ao desconto dos 

alimentos acima fixados, diretamente da folha de pagamento do genitor, 

transferindo-os para a contra corrente da genitora da criança, indicada à 

p. 28. Sem custas em razão da gratuidade deferida que estendo ao 

requerido, neste ato.Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais e, em nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se 

o presente feito, dando-se às devidas comunicações, anotações e baixas 

de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 141010 Nr: 4010-76.2017.811.0045

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO ROBERTO GROKSKREUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Isso posto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente às pp. 

15/16, 21/22, 41/42 e 50/51, e declaro líquida a condenação da parte 

executada, no valor de R$ 150.289,50 (cento e cinquenta mil, duzentos e 

oitenta e nove reais e cinquenta centavos), e, via de consequência, 

JULGO PROCEDENTE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARCIAL aviada pelo 

exequente HUGO ROBERTO GROKSKREUTZ, em face da executada BFB 

LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.Translade-se cópia da 

presente, para os autos em apenso (Cód. 87886).Transitado em julgado, 

certifique-se, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.Intimem-se. 

Cumpra-se.Expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 24654 Nr: 2498-10.2007.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA MINEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASMILHO REPRESENTAÇÕES LTDA, VERA 

CRUZ AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DAL MOLIN - 

OAB:15887/MT, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:6668/MT, LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - 

OAB:GO/23.696

 Impulsiono os autos para intimação das partes a apresentarem suas 

alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se 

pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 84457 Nr: 3989-76.2012.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAITAN ELGER & ELGER LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Defiro a SUSPENSÃO, conforme requerido.

Decorrido o período, manifeste-se o autor, requerendo o que for de direito 

para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 12098 Nr: 891-64.2004.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIONE BRANDAO DA SILVA - 

OAB:18546/O, JOCELDA STEFANELLO - OAB:3031-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4735 MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 Posto isto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, extinguindo-se com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC.Condeno o 

autor ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência ao 

advogado da requerida, este que fixo em 10% (dez por cento), incidente 

sobre o valor dado a causa.Após o trânsito em julgado, intimem-se as 

partes a requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento com as baixas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 38857 Nr: 3884-70.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉBANO LAMPUGNANI - ME, EBANO 

LAMPUGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:MT/13.994-A, Cristina Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:13.944-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 VISTO.

Defiro a suspensão do feito, conforme requerido.

Em consonância com o art. 1.266, da CNGC/MT, remetam-se os autos ao 

arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição, realizando, ainda, 

agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.

Decorrido o período supra, manifestem-se os exequentes, requerendo o 

que for de direito.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 29043 Nr: 3016-63.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOLLO INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON SILVA PIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:MT/8911, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347, 

ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, ITAMAR DE CAMARGO 

VIEIRA JUNIOR - OAB:13224

 VISTOS.

Foi solicitada penhora on-line, via sistema Bacenjud, conforme 

requerimento formulado à p. 162/163, em face do não cumprimento 

voluntário da execução.

Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) a penhora 

on-line foi efetuada parcialmente, com a transferência do valor para conta 

de depósitos judiciais do Tribunal de Justiça.

Destaco que a transferência imediata dos valores para conta judicial se 

impõe como necessária para evitar a perda de rendimentos e para 

assegurar, conforme o caso, a restituição integral dos valores ao 

executado ou a satisfação do crédito ao exequente com a devida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 398 de 1053



correção monetária e juros.

 O artigo 5º, do Provimento 04/2007-CGJ, dispõe que:

 Art. 5º Considera-se efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do executado, 

valendo como termo dela o protocolo emitido pelo Sistema BacenJud, que 

será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do 

executado (...).

Assim, intime-se o executado, através de seu advogado, via DJE, ou, na 

falta deste, seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou 

pelo correio (art. 854, § 2.º, do CPC), para tomar conhecimento da 

constrição e, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

MANIFESTAÇÃO, comprovando a caracterização das matérias do art. 854, 

§ 3º, do CPC, sob pena de preclusão.

Apresentada manifestação no quinquídio epigrafado, quanto às matérias 

do art. 854, § 3.º, do CPC, diga o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

após voltem os autos conclusos para deliberação, na forma do art. 854, § 

4.º, do CPC.

Consigno que, eventual necessidade de liberação dos valores ao 

executado será cumprida com a devida agilidade por meio de alvará 

eletrônico automatizado.

Ciência à exequente do bloqueio, devendo requerer o que entender de 

direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 104129 Nr: 857-06.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE PEREIRA CASTELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT, WILLIAN GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13.604-A/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:257220

 Impulsiono os autos para intimação da exequente para manifestar-se da 

petição de p. 170.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 115124 Nr: 6733-39.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL MEINERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILSON MARCELINO DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adryeli Aparecida da Costa 

Miranda - OAB:18771-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, de fl.37. 

Requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37680 Nr: 2717-18.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, Heber Pereira Bastos - OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B

 Impulsiono os presente autos para intimação da parte devedora, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido de 

custas, consignando que, caso não o efetue no prazo assinalado, o 

montante será acrescido de multa de 10% (dez) por cento e honorários 

advocatícios (CPC, art. 523, § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 27383 Nr: 1456-86.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL S/A - INDUSTRIA COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTONIO PASSARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR, GEOVANE 

MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:OAB-MT 9647-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FATIMA GOES FERMINO DE LIMA - 

OAB:4.049/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl.381. 

No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 115638 Nr: 7033-98.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. D. VEST CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAVARES E KRIGER LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE DA SILVA MARTINEZ - 

OAB:69494, MAURICIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:OAB/PR 34.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl.45. 

No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34488 Nr: 4221-93.2009.811.0045

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl.85. 

No prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37610 Nr: 2647-98.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN FERREIRA DA SILVA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE VEICULOS LTDA, L.F.CAMINHÕES LTDA CAMINHÕES/ÔNIBUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:275104/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARCIDES DE DAVID - 

OAB:9821/MT, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846, MARCELO 

PEREIRA DE CARVALHO - OAB:138688/SP

 Impulsiono os autos a fim de intimação, após a devolução da Carta 

Precatória, devidamente cumprida, da parte requerida para apresentar 

seus memoriais finais no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 110696 Nr: 4279-86.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA MÁRCIA CORREA, ROBSON TELES ALMEIDA, 

LAIANY CORREA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO PEREIRA BENITEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl.171. 

No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 105145 Nr: 1369-86.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMS, IMDS, LMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, de fl.68. 

Requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93604 Nr: 715-36.2014.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON DA COSTA RODRIGUES 

- OAB:13209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora para manifestar-se acerca do 

retorno do AR juntado à fl.44v, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 123643 Nr: 2373-27.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY VITOR FLORENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPAHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT/12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl.61. 

No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 36809 Nr: 1845-03.2010.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ALAN ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl.97. 

No prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 120859 Nr: 1013-57.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, 

em trâmite entre as partes acima identificadas.

Designo audiência Instrutória para depoimento pessoal das partes e oitiva 

de testemunhas, para o dia 23 de maio de 2018 às 14h00min.

As partes deverão apresentar/completarem o rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, CPC). Consigne-se que caberá ao 

advogado de cada parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada 

do dia, da hora e do local da audiência acima designada, por meio de carta 

com aviso de recebimento, juntando aos autos, com antecedência de pelo 

menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento, conforme leciona o caput e § 

1º do art. 455, CPC.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, 

NCPC).

Intime-se a parte autora, para que esclareça qual prova pericial pretende 

produzir conforme requerido à p. 194, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94384 Nr: 1339-85.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRICULAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLAUDIO DA COSTA ALVES, MISLENE 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Certifico e dou fé que, para que o mandado seja encaminhado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 3,00 por 

quilômetro percorrido (considera-se a distância de ida e volta), a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86030 Nr: 5698-49.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE MARIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86982 Nr: 784-05.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE MARIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 100744 Nr: 6485-10.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ CARLOS DE SOUZA, Cpf: 

03099888885, Rg: 13.922.723, Filiação: Lauridio Henrique de Souza e 

Paulina Castro Matias, data de nascimento: 24/01/1962, brasileiro(a), 

natural de Guzolândia-SP, casado(a), aeronauta, Telefone 3549-5591. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte ré firmou com a instituição Financeira autora, 

contrato de empréstimo com alienação fiduciária .Em vista do pactuado, o 

autor emprestava a parte financiada,a quantia de R$ 88.000,00 (oitenta e 

oito mil reais) , e em contrapartida, a parte requerida obrigava-se a pagar o 

valor do primcipal e acessórios em 60 prestações mensais e 

sucessivas.Em garantia do cumprimento das obrigações pactuadas, foi 

alienado fiduciriamente o seguinte bem:AUTOMÓVEL, Modelo:Hilux SW4 D, 

Marca:TOYOTA, Chassi: 8AJYZ59G773011087,Ano Fabricação:2006, 

Ano Modelo:2007, Cor Prata, Placa: NFX7110, RENAVAN: 900689889.No 

referido contrato, ficou pactuado entre as partes se não forem cumpridas 

as obrigações estipuladas neste instrumento.Ocorre que a parte 

demandada não adimpliu com as obrigações pactuadas, deixando de 

efetuar o pagamento das parcelas, desde 22/06/2014, 36 parecelas, 

gerando asim, um crédito em favor do autor, mais os encargos 

pertinentes, sem que, até a presente data, tenha efetuado o pagamento 

dos valores emprestados.Dessa forma, não tendo a parte demandada 

satisfeito o débito que possui para com o autor até o presente momento e 

tendo restado infrutíferos todos os meios suasórios para a composição 

vigente, mais precisamente nos artigos 1361 á 1368 do Código Cívil 

Brasileiro, c/c com o Decreto Lei 911/69 e demais alterações da Lei 

10.931.2004, intentar o presente procedimento.

Despacho/Decisão: VISTO.Defiro o pedido de citação por edital, conforme 

requerido à p. 60.Decorrido o prazo para a defesa in albis sem a 

constituição de advogado pelo requerido, nos termos do que determina o 

art. 72, inciso II, do CPC, desde já, NOMEIO o Dr. Sérgio Alberto Botezini do 

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade La Salle como curador especial ao 

revel citado por edital, intimando-o para apresentar defesa, no prazo 

legal.Apresentada contestação pelo curador especial, intime-se a parte 

autora para, querendo, apresentar impugnação.Cumpra-se. Às 

providências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli de Fatima Pereira 

Gimenez, digitei.

Lucas do Rio Verde, 20 de março de 2018

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86958 Nr: 759-89.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, FLAVIO CALDEIRA BARRA - OAB:4269, HEITOR 

PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, JOISIANE JESSICA OLIVEIRA 

PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, Lucans Nogueira - OAB:16040, 

VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SOLANGE DE OLIVEIRA, Cpf: 

99462923191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT em face de SOLANGE DE 

OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de DÍVIDA 

ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

000130/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/02/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.476,00

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 114293 Nr: 6332-40.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAIDE MARIA MARQUES BARBAOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341-OAB/SP

 A MM.ª Juíza proferiu a seguinte despacho: I – Pois bem. Fora tentada a 

intimação pessoal da autora no endereço indicado na inicial, contudo, a 

diligência restou frustrada diante da não localização da parte naquele 

endereço, assim, considero válida a intimação da autora nos termos do 

parágrafo único do art. 274 do CPC. II – Quanto ao pedido de aplicação da 

confissão, será analisado na sentença. III – Concedo o prazo de 05 

(cinco) dias para o banco requerido juntar substabelecimento e carta de 

preposto. IV – Encerrada a instrução, torne-me os autos conclusos para 

sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais havendo 

a tratar, determino o encerramento do presente termo de audiência que, 

lido e achado conforme, vai por todos os presentes assinado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001238-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DARLIANE DA SILVA OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE/MT (IMPETRADO)
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Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1001238-89.2018.8.11.0045 MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR IMPETRANTE: DARLIANE DA 

SILVA OLIVEIRA IMPETRADA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

DO MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, representada pela Sr.ª CLEUSA 

TEREZINHA MARCHEZAN DE MARCO, e PREFEITO MUNICIPAL, Sr. LUIZ 

BINOTTI VISTO. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO 

LIMINAR, tendo as partes acima indicadas. Aduz a Impetrante, que prestou 

concurso público n.º 001/2013 promovido pela Prefeitura de Lucas do Rio 

Verde do Estado de Mato Grosso para o cargo de monitora de 

creche/escola, obtendo a aprovação em 81º (ID nº 12490528 – p. 30), que 

referido concurso foi homologado (ID n.º 12490528) e prorrogado até o dia 

04 de abril de 2018, pela autoridade coatora (ID nº 12490516). Discorre 

que a Impetrada já convocou 79 aprovados para o cargo de monitor de 

creche/escola (ID n.º 12490539), que inclusive a 79ª 

classificada/convocada no referido concurso não assumiu o cargo, 

contudo, os demais aprovados não foram chamados em sua sequencia. 

Apesar da vigência do certame, anualmente foram lançados editais para 

processo seletivo simplificado, objetivando a contratação de monitores de 

creche/escola, sendo contratados 30 monitores no corrente ano, por meio 

de edital 31/2018 (ID n.º 12490568), preterindo assim os devidamente 

aprovados no concurso público 001/2013. Alega que as contratações 

realizadas não se referem à necessidade excepcional do município, pois 

houve a inauguração de duas unidades escolares, consequentemente 

necessária à convocação dos aprovados no concurso, o que não houve, 

mas sim a contratação precária das 30 (trinta) contratações citadas, 

assim os editais de convocação dos classificados no processo seletivo 

simplificado 003/2017 (ID n.º 12490548), preteriram a ordem de 

convocação daqueles aprovados em concurso público 001/2013. Requer 

a concessão de liminar determinando que as autoridades coatoras, 

promovam imediatamente a sua nomeação para integrar o quadro 

permanente da Administração Pública Municipal, tendo em vista sua 

aprovação no concurso 001/2013. Com a inicial juntou documentos. É o 

relato. Decido. Primeiramente, recebo os presentes autos para discussão, 

passando-se a análise do pedido liminar. A Constituição Federal de 1988, 

em seu artigo 5º, inciso LXIX, dispõe o seguinte acerca do mandado de 

segurança individual: “LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público;” Por sua vez, extrai-se do artigo 1º da Lei n. 

12.016, de 07/08/2009, com vigência imediata à data da publicação: 

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. No 

caso vertente, verifica-se, neste momento processual, a não 

comprovação do direito líquido e certo amparado pelo Remédio 

Constitucional, por não ter acostado aos autos, documento suficiente com 

a finalidade de comprovar que houve a convocação/nomeação de 

candidato aprovado em colação anterior a da impetrante, já que alega que 

a candidata aprovada em 79ª posição foi convocada, mas não assumiu o 

cargo, nada mencionando ainda sobre o candidato aprovado em 80ª 

posição, ou seja, se foi ou não convocado/nomeado (ID n.º 12490528 – p. 

30), para o deferimento imediato da liminar vindicada. Ademais, embora, de 

fato, tenham ocorrido, processos seletivos simplificados para contratação 

de profissionais na área de atuação da impetrante, bem como 

convocação/nomeação desses candidatos aprovados nos referidos 

processos seletivos, se verifica nesses editais que se trata de 

contratações temporárias em decorrência de licenças realizadas por 

servidores efetivos, conforme processo seletivo simplificado de abertura 

n.º 003/2017. Dessa forma, a contratação temporária de terceiros não 

constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, mesmo que haja a existência de 

cargo vago. Conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal 

quanto à contratação precária (ADI 3.721/CE, TRIBUNAL PLENO, Rel. 

Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe de 12/08/2016) entende que é válida a 

contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da 

prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de 

cargos vagos. Há entendimento do Supremo Tribunal Federal submetido ao 

rito da repercussão geral, de que a criação de vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. (RE 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

Repercussão Geral, DJe de 18.4.2016). No mais, considerando que o 

Concurso 001/2013, ainda permanece em vigor, e uma vez comprovada a 

existência do alegado direito do impetrante, de modo nenhum haverá 

prejuízo se somente deferida após prestadas as informações. Nesse 

sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR 

EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DO OBJETO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 

PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EM VIGÊNCIA. CONTRATAÇÃO 

PRECÁRIA. PRETERIÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No presente caso, não há que se falar que 

uma suposta concessão de medida liminar à impetrante, ora agravada, 

possa se revestir de caráter satisfativo, posto que, em se concedendo a 

medida liminar pleiteada e a segurança, ao final, sendo denegada, é 

possível o retorno ao status quo ante, ou seja, é perfeitamente possível a 

exoneração da candidata nomeada. Preliminar de impossibilidade de 

concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública rejeitada. 

Precedentes do STJ. 2. No caso, foi realizado concurso público para 

provimento do cargo de Médico Ginecologista 20 h, em que foram 

oferecidas 04 (quatro) vagas para ampla concorrência e 1 (uma) vaga 

para portadores de deficiência, tendo a impetrante, ora agravada, sido 

aprovada em 2º (segundo) lugar. O referido concurso foi homologado em 

20/04/2012, tendo sido o seu prazo de validade do concurso prorrogado 

por mais 2 (dois) anos. 3. Ocorre que restou comprovada a contratação 

temporária de Médicos Ginecologistas para a cidade de Teresina/PI, local 

para o qual a impetrante foi aprovada. Com isso, verifica-se que, ao se 

contratarem médicos ginecologistas não aprovados em concurso público, 

houve preterição na nomeação dos aprovados no concurso público 

realizado. 4. Assim, dentro do prazo de validade do certame, diante da 

comprovação de existência de vaga e a preterição na nomeação da 

candidata aprovada em concurso público, adquire a impetrante o direito à 

nomeação. Precedentes do STF e do TJPI. 5. Não restou comprovada que 

a contratação precária decorreu de excepcional interesse público, bem 

como que a decisão concessiva de medida liminar não determinou a 

criação de cargos e determinou a realização de gastos não previstos. 6. 

Violado direito líquido e certo, é dever constitucional do Poder Judiciário 

determinar a reparação do ilícito, sem que haja interferência na separação 

dos poderes ou no princípio da simetria. 7. Agravo regimental conhecido e 

improvido. MS 00087607220148180000 PI 201400010087608. 25/06/2015.” 

Portanto, para melhor análise do pedido liminar, entendo que se faz 

indispensável à oitiva da autoridade apontada como coatora, 

oportunizando-lhe esclarecimentos acerca das contratações temporárias 

realizadas. Sem prejuízo, NOTIFIQUE-SE a Autoridade apontada como 

coatora, para que no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que 

entender necessárias (artigo 7º, I, da Lei 12.016/2009), devendo 

sobretudo detalhar as condições das contratações temporárias 

denunciadas pela impetrante referente ao cargo de professor de 

pedagogia (finalidade, jornada, prazo, etc.). Decorrido o prazo, com ou 

sem informações, certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público para 

que se manifeste no prazo legal (artigo 12 da Lei 12.016/2009 – 10 dias). 

Após, retornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Ás providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 02 de 

abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria
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Referência: Autos n.º 1029389 (1344-43.2018.811.0021)

ALEXANDRE MEINBERG CEROY, Juiz de Direito Titular da 1º Vara da 

Comarca de Água Boa e Diretor do Foro da Comarca de Água Boa, no uso 

de suas atribuições como Corregedor Permanente dos serviços 

extrajudiciais da Comarca de Água Boa:

Considerando a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ no bojo do Pedido de Providência n.º 0007393-10.2017.2.00.0000, que 

determinou ao registrador afastado do Cartório do 1º Ofício da Comarca 

de Água Boa que depositasse, imediatamente, todos os excedentes à 

90.25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) do subsídio dos Ministros 

do Supremo Tribunal Federal que deixou de recolher aos cofres públicos a 

partir de 12 (doze) de Agosto de 2.013;

Considerando a decisão proferida na data 10 de Março de 2018 no bojo 

dos autos n.º 1029389 (1344-43.2018.811.0021), em trâmite na Diretoria 

de Foro da Comarca de Água Boa, que determinou a intimação do Sr. 

Paulo Morais Fernandes para, em 48 (quarenta e oito) horas, cumprir com 

a determinação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ;

Considerando a intimação do responsável em questão na data de 19 

(dezenove) de Março de 2018, às 19:00 (dezenove) horas 

e;Considerando a certif icação nos autos n.º 1029389 

(1344-43.2018.811.0021) de descumprimento de referidas determinações;

RESOLVE:

INSTAURAR, procedimento incidental de cobrança de valores devidos aos 

cofres públicos pelo Sr. PAULO MORAIS FERNANDES desde a data de 12 

(doze) de Agosto de 2013;INTIMAR a titular interina do Cartório do 1º 

Ofício da Comarca de Água Boa para que, no menor prazo possível, 

informe ao juízo, de forma pormenorizada, os valores devidos;

NOTIFICAR o Fundo de Apoio ao Poder Judiciário – FUNAJURIS acerca da 

instauração do presente procedimento, requerendo que este informe, para 

fins de comparação, os dados que possui acerca dos excedentes não 

depositados;

DETERMINAR o imediato encaminhamento da presente Portaria à 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso;Publique-se o 

presente ato no Átrio do Foro local, e no Diário da Justiça Eletrônico.

Dada e lavrada na cidade de Água Boa , aos 22 dias do mês de Março de 

2018.Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Água Boa

PORTARIA Nº. 025/2018. O DOUTOR JEAN LOUIS MAIA DIAS, 

MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL DESTA COMARCA DE ÁGUA BOA, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA FORMA DA LEI, ETC...       

Considerando o pedido por escrito da Servidora Rogéria Borges 

Ferreira;RESOLVE:   Art. 1º - REVOGAR a Portaria n.º 63/2014 a qual 

designa a servidora ROGERIA BORGES FERREIRA, matrícula funcional nº 

24722, Técnico Judiciário,     para exercer a função de Gestora Judiciário 

Substituta, da 3ª Vara com efeitos a partir do dia 27/03/2018. Art. 2º - 

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.   Água Boa, 

26 de março de 2018. JEAN LOUIS MAIA DIAS   Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Subst. Legaltable

 PORTARIA Nº. 025/2018.

 O DOUTOR JEAN LOUIS MAIA DIAS, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DESTA COMARCA DE 

ÁGUA BOA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA FORMA DA LEI, ETC...

 Considerando o pedido por escrito da Servidora Rogéria Borges Ferreira;

RESOLVE:

 Art. 1º - REVOGAR a Portaria n.º 63/2014 a qual designa a servidora 

ROGERIA BORGES FERREIRA, matrícula funcional nº 24722, Técnico 

Judiciário,

 para exercer a função de Gestora Judiciário Substituta, da 3ª Vara com 

efeitos a partir do dia 27/03/2018.

 Art. 2º - Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Água Boa, 26 de março de 2018.

 JEAN LOUIS MAIA DIAS

 Juiz de Direito Diretor do Foro em Subst. Legal

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1029506 Nr: 1407-68.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO LUZIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO XAVIER DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO VANDERLEI DERIGGI - 

OAB:51389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do item 

2.7.1 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme item 2.7.2 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o item 2.7.4 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J..

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92084 Nr: 1628-90.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição, conforme determinado pela Portaria n.º 

002/2016/GAB/1º Vara, datada de 03 de Agosto de 2016.

 Analisando os presentes autos, vemos que encontravam-se eles na 

Secretaria no escaninho referente à pendência de expedição de 

documento.

 Porém, em sua contracapa, vemos que o documento pendente de 

expedição já fora expedido, restando somente a sua confirmação no 

sistema de acompanhamento processual APOLO/TJMT e o 

encaminhamento devido.

 Diante do exposto, determino que seja efetivada a confirmação sistêmica 

da expedição do documento, com o seu encaminhamento ao destino 

devido.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92084 Nr: 1628-90.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 
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Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intime-se pessoalmente o réu para que providencie a regularização de 

sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da 

continuidade da tramitação do feito à sua revelia.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000425-71.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000425-71.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LUCIO 

FLAVIO GARCIA Conforme constara na decisão anterior, atualmente o 

princípio da cooperação encontra-se expresso na legislação adjetiva cível. 

Justamente em razão da referida necessidade cooperativa, foram as 

partes intimadas para manifestarem-se acerca das questões de fato e de 

direito controvertidas, para que fosse possível – de maneira cooperada – 

a fixação dos pontos controversos da demanda, bem como a incidência 

de eventual matéria probante. No entanto, mesmo sendo 

minudenciadamente explicada a razão pela qual seria necessária a 

manifestação das partes, a requerida limitou-se a postular o julgamento 

antecipado da lide, sem se quer manifestar-se acerca dos pontos que 

entende controversos. A autora por sua vez, indicou como pontos 

controvertidos a suposta culpa exclusiva da parte requerida pela ausência 

de transferência do veículo junto ao Detran-MT, postulando a respectiva 

condenação ao pagamento de danos materiais e morais, bem como a 

produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas. Assim, 

cumpre-me na presente decisão sanatória discorrer sobre os pontos 

controvertidos e respectiva dilação probatória, além de outros, conforme 

expresso no artigo 357 caput do Código de Processo Civil. 1) Das 

Questões Processuais Pendentes É pacífico na doutrina e jurisprudência 

pátrias que a ausência de manifestação da parte em relação à 

determinada questão processual/fática pode ensejar a sua concordância 

com o ato, eis que o silêncio pode ser interpretado, em determinadas 

situações, como manifestação de vontade. Não podemos olvidar, no 

entanto, que é dever da parte cumprir com exatidão os provimentos 

mandamentais, conforme disposição expressa do artigo 77, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Corrobora referido argumento o disposto no 

artigo 340 do Diploma legal em apreço, que expressamente aduz que: Art. 

379. Preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe 

à parte: I - comparecer em juízo, respondendo ao que lhe for interrogado; II 

- colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for 

considerada necessária; III - praticar o ato que lhe for determinado. (grifos 

nossos) A intimação judicial, como qualquer ato de ordem, é um 

mandamento que deve ser cumprido, sob pena de arcar o descumpridor 

com as consequências de sua recusa à acatar com a determinação. 

Várias são as induções que o descumprimento de uma ordem judicial pode 

ocasionar. No caso presente, por tratarem-se os direitos discutidos nos 

autos de privados e disponíveis, vemos que o descumprimento de uma 

intimação não é fato apto para gerar às partes a conquista da pecha de 

litigantes de má-fé, mormente quando o descumprimento do ato gera 

consequências somente ao praticante da omissão. Porém, é válido mais 

uma vez ressaltar, devem as partes arcar com o ônus da prática omissiva. 

Na situação em apreço, resta saber quais seriam as consequências 

referidas. Há pouco tempo atrás, erigiu o legislador constituinte a razoável 

duração do processo como um princípio constitucional. Por tal razão, 

passou a ser dever – jurídico e moral – tanto do julgador quanto das 

partes, agirem de forma a propiciar a rápida finalização do litígio, posto que 

somente o termo da contenda gera a pacificação social. Nesta esteira, o 

que se vê é que na atualidade o legislador está dando nítidos contornos 

orais ao processo judicial, tanto é que em razão das recentes alterações 

empreendidas no Código de Processo Civil, passou a participação das 

partes nas audiências a ser – mais do que antes já era - de suma 

importância, pois tal é o ato pleno do diálogo angular entre os sujeitos do 

processo. Tanto é que o Código de Processo Civil ora em vigor previu 

expressamente a possibilidade da efetivação de uma audiência para o 

saneamento do feito, acaso a causa apresente complexidade em matéria 

de fato ou de direito (artigo 357, parágrafo 3º). No entanto, na decisão 

anterior, fora especificada a razão do não aprazamento de referida 

audiência, sendo as partes instadas para, em cooperação, auxiliar o juízo 

no saneamento do feito, mormente com a especificação das provas a 

serem produzidas. Porém, como já reverberado, a parte requerida. Embora 

devidamente intimada, deixou de manifestar-se acerca da dilação 

probatória. Portanto, vemos que o caso é de declarar preclusa a 

possibilidade da parte requerida em produzir outras provas no presente 

feito, eis que no presente caso não cabe ao juízo suplantar a atuação do 

causídico que a representa. Assim entendemos pois não houvera 

qualquer manifestação específica a respeito, principalmente, da dinâmica 

probatória, valendo bem ressaltar que é justamente neste ponto que 

necessária – e incisiva - é a participação do advogado da parte, pois é 

este participante do processo que terá a possibilidade de demonstrar ao 

seu presidente, com a aplicação dos conhecimentos jurídicos que tem, que 

esta ou aquela prova é necessária para comprovar as alegações trazidas 

em suas manifestações. Já tivemos a oportunidade de narrar que o artigo 

319, inciso VI do Código de Processo Civil traz como requisito da petição 

inicial a indicação, pela parte, das provas com que pretende esta 

demonstrar a verdade dos fatos alegados. Outro não é o requisito da 

contestação. No entanto, não raro é o requerimento de provas – como no 

caso dos autos – de forma genérica, aduzindo os causídicos que desejam 

provar os fatos alegados por todos os meios de prova admitidos em 

direito, não dando ao juiz qualquer indicação precisa de qual fato será 

provado por determinado meio de prova. Ainda, por muitas vezes 

vislumbra-se pedidos de provas que nada tem a ver com a questão 

discutida. Outrossim, por mais que requeira a parte determinada prova, 

pode ser que após a estabilização do processo (com a apresentação da 

contestação e sua eventual impugnação) tal modalidade não seja mais 

necessária, pois eventualmente o fato probando pode não mais ser 

controverso nos autos ou pode ele ter sido confessado pela parte 

adversa. Por tais razões é que o legislador, atento também ao princípio da 

celeridade, instigou o juiz que fomentasse a participação das partes na 

delimitação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório. 

Neste momento, após a oitiva das partes sobre o thema probandum, é que 

o magistrado decidirá sobre a admissão deste ou daquele meio de prova, 

determinando sua produção. Assim, não havendo a manifestação da parte 

requerida e, como dantes já dito, sendo o direito discutido nos autos de 

natureza privada e totalmente disponível, não cabe ao juiz imiscuir-se na 

atividade probatória para determinar ex officio a produção desta ou 

daquela modalidade, posto que neste específico caso é dever das partes 

tal incumbência. Por tal razão, não tendo a parte ré especificado as 

provas que pretende produzir, conclui-se que não tem ela interesse na 

dilação probatória. Não perfazendo a especificação de provas no 

momento oportuno, operada encontra-se a preclusão da possibilidade, 

pelas partes, de produzir outras provas, no presente processo. 2) Da 

delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória e a especificação os meios de prova admitidos Fixo como ponto 

controvertido da presente demanda a suposta culpa da parte requerida 

pela ausência de transferência do veículo junto ao Detran-MT com a 

respectiva responsabilização por reparação material e moral. Fica admitido 

como meio de prova, a oitiva de testemunhas, tão somente para a parte 

autora, eis que para a parte requerida, já restou declarada a preclusão 

para dilação probatória. 3) Da distribuição do ônus da prova O artigo 373 

do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso presente, vemos que cabe ao requerente a prova 

da culpa imputada ao autor. Por sua vez, cabe ao requerido comprovar a 

ausência de culpa pelos atos que lhe são imputados. 4) Das questões de 

direito relevantes para a decisão do mérito A celeuma constante dos 

autos, cinge-se apenas a questões de fato. 5) Da audiência de instrução e 

julgamento Considerando ser pertinente e útil ao deslinde da causa defiro 

a realização de prova oral requerida pela parte autora, consistente na 

oitiva de testemunhas a serem arroladas. Nesse passo, para a oitiva das 

testemunhas, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

08.05.2018, às 13h00min (MT). Determino à parte autora que deposite em 
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cartório (ou insiram no processo eletrônico, se for o caso) o rol de 

testemunhas cuja oitiva se pretende, devendo na referida peça constar, 

nos termos do artigo 450 caput do Código de Processo Civil, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número da inserção no Cadastro de 

Pessoa Física – CPF, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, cabendo à parte, no caso 

de impossibilidade de fornecer alguma de tais qualificações, justificar 

referida ausência de forma minudenciada. Referido rol deverá ser 

apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da intimação da 

presente decisão, em prazo autorizado e conforme preconizado no artigo 

357, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. Fica a parte ciente que, 

em atenção ao princípio do contraditório, a não apresentação do referido 

rol ou seu depósito extemporâneo acarretará a preclusão da possibilidade 

da produção da prova desta natureza. A intimação das testemunhas 

deverá seguir o que determina o artigo 455 caput do Código de Processo 

Civil, cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de 

preclusão da oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte 

facultada a condução da testemunha diretamente à solenidade, 

salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva da 

testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente 

será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos previstos no 

parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da 

intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos 

termos do parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada 

no inciso II, deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias 

contados da presente intimação, com a comprovação respectiva, sob 

pena de preclusão. Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios 

da justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Saliento que resta vedada, conforme já determinado na 

decisão anterior, a discussão acerca da fixação dos pontos 

controvertidos. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 22 de março 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 121523 Nr: 3155-72.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperartiva de Credito de Livre - Admissão União - 

Sicredi União PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Aparecido Dante, Paulo Sergio Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GONZAGA SORIANI - 

OAB:18083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Atendidos os requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo 

Civil, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, observando-se as 

formalidades e exigências legais, servindo esta de mandado.

2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de diligências a serem 

custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao Juízo deprecante por 

meio eletrônico visando a regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1.

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações.

4 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe.

 5 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 86783 Nr: 1268-92.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdA-SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GG, JS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, precise 

a localização dos bens de fl. 120, para fins de efetivação da penhora e 

remoção, sob pena de arquivamento dos autos.

2. Após, conclusos.

Cumpra-se.

Água Boa/MT, 22 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 86235 Nr: 741-43.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSF, KdSF, Weriane Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Barbosa Falcão Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Indefiro o pedido de busca de endereço, tendo em vista que a 

Defensoria Pública, ora autora, possui poder requisitório para tanto.

2. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impulsione o processo, sob pena de arquivamento.

3. Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 37861 Nr: 2463-83.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Sturmer Klein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de numerário decorrente de título executivo judicial.

 Realizados alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência do depósito noticiado 

às fls. 174/175.

A exequente concordou com a alegação de quitação (fl. 178).

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral, inclusive, confirmada pela parte credora (fl. 

190).

 Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pelo 

executado, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com fundamento 

analógico nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 27 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 97989 Nr: 1040-49.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSdB, Sirlene Saturno Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.
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1. Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta por BEATRIZ 

SATURNO DE BRITO, representada por sua genitora, Sirlene Saturno 

Freitas, em face de FABIO ALVES BRITO, pugnando pelo pagamento da 

prestação alimentar.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/11.

A inicial foi recebida à fl. 12, determinando a citação do executado para 

pagar a divida em 03 (três) dias, sob pena de prisão.

Devidamente citado (fl. 15), o demandado deixou transcorrer o prazo (fl. 

16).

A autora, ao se manifestar, pugnou pela decretação da prisão civil do 

executado (fl. 17).

 O Ministério Público opinou pela decretação da prisão civil do executado 

(fls. 19/21).

Decisão de fls. 22/22-v decretou a prisão civil do executado.

As partes compuseram acordo (fls. 25/26-v), de modo que o executado 

foi solto (fl. 33).

O executado apresentou justificativa às fls. 57/57-v.

Impugnação às fls. 62/63.

Decisão de fl. 66 designou audiência de mediação.

Audiência restou infrutífera. Na oportunidade, a parte autora pugnou pela 

decretação de prisão civil do executado (fls. 69/69-v).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

2. A respeito da prisão civil na execução de alimentos, dispõe o art. 528 

do NCPC:

“Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de 

prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, 

a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo.

§ 1º Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o 

pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da 

impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento 

judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517.

§ 2º Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta 

de pagar justificará o inadimplemento.

§ 3º Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma 

do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.”

No mesmo sentido, se manifesta o artigo 19 da Lei nº 5.478/68 (Lei de 

Alimentos), constando apenas uma alteração quanto ao prazo da prisão 

civil, que para a Lei especial deve ser de até 60 (sessenta) dias:

“Art. 19. O juiz, para instrução da causa, ou na execução da sentença ou 

do acordo, poderá tomar todas as providências necessárias para seu 

esclarecimento ou para o cumprimento do julgado ou do acordo, inclusive 

a decretação da prisão do devedor até 60 (sessenta) dias”.

Ademais, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o 

que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo (Súmula nº 309 

STJ).

3. Desta feita, decreto a prisão civil de FABIO ALVES DE BRITO, pelo 

prazo de 01 (um) mês, nos termos do art. 528, § 3º, do NCPC, fato que 

não o isenta do adimplemento das prestações alimentícias não pagas, nos 

termos do art. 528, § 4º, do mesmo Código.

 Atualiza-se o valor do débito, expedindo mandado de prisão logo em 

seguida, no qual deverá constar a obrigatoriedade de o executado ficar 

separado dos presos comuns.

Outrossim, nos termos do artigo 528, § 1º do NCPC, determino o protesto 

do pronunciamento judicial. Para tanto, expeça-se a certidão que alude o 

art. 517, § 2º, do mesmo diploma legal.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Água Boa, 16 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1029536 Nr: 1415-45.2018.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiana Maria da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Miranda Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Nos termos do art. 694 do NCPC, DESIGNO audiência de conciliação 

para o 17 (DEZESSETE) DE MAIO DE 2018, ÀS 13H00MIN (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 

EXPEÇA-SE mandado de intimação das partes, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil.CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 

Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público.Após, venham os 

autos CONCLUSOS para as devidas deliberações.Processe-se em 

segredo de justiça, por força do dispositivo contido no artigo 189, inciso II 

do CPC.CUMPRA-SE.Água Boa/MT, 19 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88156 Nr: 2583-58.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willias Alves Batista - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bambozzi Soldas Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Bertol Wilpert 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 17.246/B, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 

8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabian Caruzo - 

OAB:172893/SP, Rebeka Vieira - OAB:267530 SP

 1. INDEFIRO o pedido de suspensão, por manter inalterados os motivos da 

decisão anterior (fl. 177).

2. INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove 

que realizou o pedido de habilitação no juízo universal, sob pena de 

arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 19 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85540 Nr: 55-51.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Costa Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Vistos.

1. Diante da manifestação acostada pela exequente à fl. 141, abra-se 

vista dos autos ao Instituto Nacional do Seguro Social para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, promova a implantação do benefício munido dos 

documentos apresentados, sob pena de aplicação de multa cominatória no 

importe de R$ 200,00 (duzentos reais) ficando limitado tal montante a 

quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

 2. Após, intime-se a parte exequente para se manifestar.

Cumpra-se.

Água Boa/MT, 19 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 80770 Nr: 3791-48.2011.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelina Ferreira Medrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Vistos.

Diante do trânsito em julgado do acórdão que rejeitou os embargos de 

declaração opostos pela parte autora (certidão fl. 206), arquivem-se os 

autos, com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Água Boa/MT, 19 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 96212 Nr: 4700-85.2014.811.0021

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vale Pneus e Equipamentos Ltda., Roberléia Aparecida 

Pister da Silva, João Donizeti da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro, em parte, o pleito de fls. 1.512/1.515.

2. Intime-se a recuperanda judicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

(i) esclareça a este Juízo acerca de possível interrupção e/ou 

encerramento das atividades empresariais; e (ii) regularize a entrega da 

escrituração contábil referente ao exercício de 2017 para a administradora 

judicial.

 3. Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31165 Nr: 164-70.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.M. Silva Comércio Ltda, Marlei Aparecida 

Machado Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de citação por edital requerido à fl. 49, tornando, desta 

forma, sem efeito a decisão anterior.

2. Expeça-se edital de citação dos executados, com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando as formalidades previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80.

3. Na sequência, intime-se a parte exequente para requerer as 

providências que entender necessárias no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Água Boa/MT, 22 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 94938 Nr: 3783-66.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 Vistos.

 1. Indefiro o pedido de busca formulado à fl. 117, tendo em vista que já foi 

realizada busca no sistema RENAJUD, onde, inclusive, foram localizados 

diversos bens (fl. 112).

 2. Desta forma, intime-se, mais uma vez, o exequente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, precise a localização dos bens localizados às fl. 113, 

para fins de efetivação da penhora e remoção, sob pena de arquivamento 

dos autos.

2. Após, conclusos.

Cumpra-se.

Água Boa/MT, 22 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 94119 Nr: 3235-41.2014.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celi Cipriani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPITÃO LEAL E SILVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Martins de Oliveira 

Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 DECISÃO

1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento do valor da condenação 

atualizado, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC.

 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, EXPEÇA-SE o 

necessário para levantamento de valores eventualmente depositados em 

favor da parte credora.

4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção.

6 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 27 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 30147 Nr: 4586-25.2009.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por ADELINA SOUZA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

 Após a análise da impugnação ao cumprimento de sentença, o exequente 

atualizou o montante (fls. 226/232) com base no que restou consignado na 

decisão à fl. 225, ocasião em que o executado, intimado (fl. 233 verso), 

concordou com os cálculos.

 1 – Sendo assim, diante da existência de preclusão, este Juízo 

HOMOLOGA os cálculos apresentados pelo exequente à fl. 232.

2 – Nesta senda, EXPEÇA-SE o competente requisitório (Precatório/RPV), 

observando-se o montante de cada credor.

 3 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em favor do credor.

 4 – Com a expedição, INTIME-SE a parte autora para levantamento do 

alvará em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

5 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.
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6 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 27 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 90722 Nr: 574-89.2014.811.0021

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudnéia Aparecida Macedo Petter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keila Cristina Guarato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Martins de Oliveira 

Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento do valor da condenação 

atualizado, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC.

 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, EXPEÇA-SE o 

necessário para levantamento de valores eventualmente depositados em 

favor da parte credora.

4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção.

6 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 27 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31327 Nr: 326-65.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.H. Schonholzer Supermercado- ME, Maria 

Helena Schonholzer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de citação por edital requerido à fl. 49, tornando, desta 

forma, sem efeito a decisão anterior.

2. Expeça-se edital de citação dos executados, com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando as formalidades previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80.

3. Na sequência, intime-se a parte exequente para requerer as 

providências que entender necessárias no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Água Boa/MT, 22 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 10614 Nr: 675-44.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. G. Pinto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Diante disso, DEFIRO a suspensão da execução, pelo prazo de 01 (um) 

ano, e período em que deverá ficar suspenso o curso do prazo 

prescricional, nos termos do §1º do artigo 921 do CPC, c/c artigo 40, §2º 

da LEF.INTIME-SE a Fazenda Pública exequente, mediante carga dos 

autos, para os fins do artigo 40, §1º da LEF.Após, PROCEDA-SE com o 

arquivamento da execução, com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115049 Nr: 5485-76.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFSF, VEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS, DMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente novo endereço do requerido para citação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Água Boa/MT, 19 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92136 Nr: 1670-42.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diane Rodrigues da Silva Bessa, Carmen Lucia Rassi, 

Ana Maria de Almeida Barros, Sebastião Batista de Figueiredo, Espólio de 

Sebastião Camilo de Barros, Espólio de Inácio Camilo de Barros, 

Felicissimo Bueno de Campos, Elizabeth Rossi Ferreira Tavares, Eci Teles 

de Oliveira, Geraldo Francisco dos Santos, Anedino Queiros dos Santos, 

Cleide Maria Rodrigues, Venery Batista dos Santos, Juarez Pires da Silva, 

Espólio de Antonio Alves Vitoria, Ivani Vitoria Machado, Espólio de 

Filogonio Pires dos Santos, Felisberto Pires dos Santos, Patricia de 

Carvalho Ferreira Bueno, Espólio de Nilton Felipe, Vania Fernandes Felipe 

Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Augusto Ferreira de 

Lima - OAB:21413/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A, 

Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

1. Defiro o pedido de suspensão formulado à fl. 634, pelo prazo de 90 

(noventa) dias, nos termos do art. 921, do NCPC.

2. Intime-se o executado acerca da presente decisão.

3. Decorrido o prazo acima, intime-se a parte exequente para dar 

andamento ao feito e requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do processo.

4. Ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

Água Boa/MT, 19 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100171 Nr: 2340-46.2015.811.0021

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daise Francis de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calcard Administradora de Cartões de Credito 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Manoel Silva Bega - 

OAB:OAB/PR38.266, Marcus Vinicius Glerian - OAB:12.112

 Vistos.

1. Proceda-se com a transferência dos valores pagos a título de 

honorários de sucumbência para a conta indicada pela parte autora às fls. 

133/134.

 2. Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste acerca do cumprimento integral da sentença, destacando a 

incidência de multa cominatória aplicada para atraso no pagamento.

3. Após, conclusos.

4. Intimem-se. Cumpra-se.
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Água Boa/MT, 19 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 80879 Nr: 3900-62.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelson Mansuelo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noeli Bambina Malacarne

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. CITE-SE a parte requerida no endereço indicado, por intermédio de 

Oficial de Justiça, nos termos do art. 249 do NCPC, observando-se que o 

ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil.A ré poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, 

sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 

do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela 

Secretaria deste Juízo. Na hipótese de a ré alegar em sua contestação 

fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2% sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 

Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público.Após, venham os 

autos CONCLUSOS para as devidas deliberações.Processe-se em 

segredo de justiça, por força do dispositivo contido no artigo 189, inciso II 

do CPC.Cumpra-se.Água Boa/MT, 20 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92042 Nr: 1583-86.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindamar Alves Vieira de Moura, Oscar Lopes da Silva, 

Messias Agripino Fernandes, Benedito José Correia, Sebastião Dyonne 

Alves, Espólio de Ataliba Pereira Bessa, Edna Maria Bessa, Vagner 

Borges da Silveira, Anadir Balduíno de Oliveira, Gerson Sirio, Espólio de 

Sebastiana de Moraes, Jeronimo Coelho de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Augusto Ferreira de 

Lima - OAB:21413/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, Cinara Campos Carneiro - OAB:8.521, Dariel 

Elias de Souza - OAB:11.945-B/MT, Deivison Vinicius Kunkel Lopes 

de Souza - OAB:14.690, Fabio Luis Nascimento dos Santos da Mota 

- OAB:19.615/BA, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B

 Vistos.

1. Defiro o pedido de suspensão formulado à fl. 672, pelo prazo de 90 

(noventa) dias, nos termos do art. 921, do NCPC.

2. Intime-se o executado acerca da presente decisão.

3. Decorrido o prazo acima, intime-se a parte exequente para dar 

andamento ao feito e requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do processo.

4. Ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-03.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER CHIOZZANI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/05/2018 Hora: 14:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 99112 Nr: 1741-10.2015.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandir Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO MENEZES - 

OAB:13322

 Certifico que intimo o advogado do Réu da vistas dos autos pelo prazo de 

05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1029967 Nr: 1686-54.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 1029967

Vistos etc.

1. CUMPRA-SE na forma deprecada o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA, 

bem como intime-se o acusado do inteiro teor da decisão.

2. Após o cumprimento e às baixas de estilo, devolva-se a missiva ao juízo 

de origem, independentemente de despacho nesse sentido, com as 

nossas homenagens.

3. Ademais, observe-se à disciplina dada sobre a missiva na CNGC.

4. INTIMEM-SE o MPE e DPE.

5. EXPEÇA-SE o necessário.

6. CUMPRA-SE com urgência.

 Água Boa/MT, 27 de Março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 60647 Nr: 2924-53.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO SOARES DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO ARAGUAIA - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

O(A) Doutor(a) Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz(a) de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Alto Araguaia - MT , na 

forma da lei etc.

 F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes na Sessão do Tribunal do Júri desta Comarca, 

previsto para o dia 16 de abril de 2018, às 08:30 horas (horário oficial de 

MT), ficando pelo presente edital convocados a comparecerem na referida 

data e horário, ao Plenário situado no Edifício do Fórum local, ao final 

indicado.

 JURADOS TITULARES

1. Silvana Araújo Rodrigues

2. Sandra Rosimeire Hermes

3. Delzeni Rodrigues Rezende Santiago

4. Raquel Rodrigues da Silva Ferreira

5. Ana Martinha Damacena

6. Daniela Cavalcante de Albuquerque

7. Carolina Garcia Marinho

8. Sebastião Elias Filho

9. Sâmela Luciana Camila Rodrigues

10. Juliane Delmond Brasil

 11. Diógenes Carvalho Fraga

12. Vagna Silva de Matos

 13. Glaucia da Costa

14. Izabela Porto Fraga

15. André Paniago Leitão

16. Maria Aparecida Costa Fraga

17. Gilziane Urzedo dos Santos

18. Leila Borges de Souza

19. Helder de Vasconcelos Barros

20. Kátia Simone Borges Moraes

21. Gonçalo Jesus de Souza

22. Aparecida Siqueira Gomes

23. João Eliezer Herculano

24. Lauro Sebastião de Moraes

25. Edson Batista

JURADOS SUPLENTES

1. João Martins Sobrinho

2. Gilberto Campos Linhares

3. July Evelyn dos Santos Castro

4. Raquel Rodrigues da S. Ferreira

 5. Naylen Cristina Cordeiro Santana

6. Flávio Rosan

7. Inara Batista de Moraes Nascimento

8. Carlos Alberto Borges Fraga

9. Ilda Maria dos Santos

 10. Dalila Siqueira de Souza

 Eu, Ademar Souza de Oliveira, auxiliar Judiciário que o digitei.

 Alto Araguaia - MT, 27 de março de 2018.

Salma Correa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciário

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: Rua Onildo Taveira S/n 

Bairro: Vila Aeroporto

Cidade: Alto Araguaia-MT Cep:78780000Fone: (66) 3481-1244

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7893 Nr: 205-84.2003.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM RODRIGUES DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NEY PEREIRA DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 205-84.2003.811.0020, Protocolo 

7893, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60840 Nr: 29-85.2015.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBO ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBAS LEITE FERNANDES, CÉLIO CORREIA, 

ALTINO GALBIATTI, DOMINGOS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a petição juntada no andamento de referência 39.

Alto Araguaia - MT, 27 de março de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61885 Nr: 418-70.2015.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Carrilho da Silva, IZILDINHA APARECIDA 

ALMEIDA CARRILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL - PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT, VITOR MUSA GONÇALVES - OAB:17.747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Requerida para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a proposta de acordo de referência 66.

Alto Araguaia - MT, 27 de março de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 64243 Nr: 1574-93.2015.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO LUIZ RUARO, MARTA MARIA ZANCHET RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA RIBEIRO VIOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON REIS PEREIRA - 

OAB:18.156/MT, RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - OAB:22.087-E/GO

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Embargada dos termos da decisão proferida no 

andamento de referência 14.
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Alto Araguaia - MT, 27 de março de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 17990 Nr: 1043-22.2006.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO CESAR ALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Nunes de 

Figueiredo - OAB:5324/MT

 Autos n. 1043-22.2006.811.0020 (cód. 17990).

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Lauro Cesar Alves Figueiredo.

SENTENÇA

Vistos.

1. Trata-se de ação penal pública proposta pelo Ministério Público Estadual 

em desfavor de LAURO CESAR ALVES RODRIGUES, pela suposta prática 

do crime capitulado no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

2. O feito transcorreu validamente, entrementes, derradeiramente, foi 

noticiado o falecimento do denunciado, consoante certidão de óbito, 

juntada aos autos (fl. 426).

3. O Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade do 

recuperando (fl. 427).

É o relatório necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

4. Reza o inciso I do artigo 107 do CP, verbis:

“Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

(…)

 I – pela morte do agente.” (Destaquei).

5. A informação na fl. 426 noticia a morte do agente, circunstância esta 

que faz interromper a persecutio criminis, e, por isso, deve ser declarada 

extinta a punibilidade, à luz dos artigos 62 do Código de Processo Penal e 

107, inciso I, do Diploma Repressivo.

DISPOSITIVO

6. Isto posto, forte no inciso I do artigo 107 do CP, julgo EXTINTA a 

punibilidade do(a/s) denunciado (a/s) LAURO CESAR ALVES RODRIGUES, 

qualificado(a/s) nos autos, declarando sua isenção legal ao pagamento de 

custas e despesas processuais.

7. PUBLIQUE-SE esta sentença uma única vez no DJE e, conforme 

atuação nos autos, DÊ-SE ciência pessoal ao nobre membro do MPE e/ou 

DPE face disposição orgânica e processual de regência.

8. Não havendo irresignação recursal voluntária, certifique o trânsito em 

julgado e promova o ARQUIVAMENTO destes autos mediante anotações e 

baixas de estilo.

9. PUBLIQUE-SE, INTIME-SE.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 01 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73372 Nr: 2391-26.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONICLEI GUILHERME GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 28 de março de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77944 Nr: 5229-39.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA VIEIRA DE OLIVIERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSO BORGES DE OLIVEIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR DE OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:13852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 28 de março de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81180 Nr: 1968-32.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO HELIO MARTINS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 2 de abril de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82441 Nr: 2642-10.2017.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAIR DA CRUZ BANDEIRA NETO, MARCIAL DA CRUZ 

BANDEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LEMOS BARBOSA, ERICA SOUZA 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 2 de abril de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 82127 Nr: 2476-75.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO CAMILO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MAGNANI MERCADO - 

OAB:20073/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 5. 

Assim sendo, e para solução do mérito da causa, entendo necessária a 

produção de prova pericial. Para tanto, NOMEIO perito(a) judicial, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC/2015), o(a) Dr(a) 

ZAIDA MARIA DAVID DE REZENDE, devendo ser intimado desta nomeação 

para conhecimento e realização da perícia médica necessária.6. 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 

465 do CPC/2015.7. Posteriormente, INTIME-SE a perita, para ciência dos 

quesitos, designar data para a realização da perícia na parte requerente e 

para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, diante da 

determinação constante no item 10 deste despacho saneador (“Art. 465. 

Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I – (...); II – 

currículo, com comprovação de especialização; III – contatos profissionais, 

em especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações 

pessoais”), bem como do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo 

diploma legal.8. Com a designação de data para a perícia, INTIMEM-SE 

novamente as partes nos termos do art. 474 do CPC/2015.9. O respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.10. Para a expert 

nomeada FIXO honorários periciais no valor máximo da tabela II da 

Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal e, com base no 

parágrafo único do artigo 28 da referida resolução, multiplico por dois o 

referido valor, haja vista a complexidade do exame e o local de sua 

realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 745,30 (seiscentos reais), 

devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I da referida Resolução 

e os demais atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal 

(Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região) tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo(a) expert.11. Com a

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 28780 Nr: 171-65.2010.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICE RODRIGUES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO GARCIA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA - 

OAB:11.082/MT, RODRIGO CAMPOS MORAES - OAB:11.355/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DIVINO CARVALHO 

FILHO - OAB:35.070/GO

 28. Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para reconhecer e declarar a 

existência e dissolução da união estável entre GLEICE RODRIGUES DIAS e 

AROLDO GARCIA VIEIRA, para todos os efeitos legais pelo período de 

2001 a 2006, bem como para determinar a partilha do imóvel, com suas 

eventuais edificações, localizado na rua Mestre Ângelo, Bairro Gabiroba, 

matrícula nº 5493, CRI local, de forma igualitária entre as partes.29. 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita em favor do requerido.30. Sem custas 

e despesas processuais, vez que as partes são beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita.31. Após trânsito em julgado, se necessário, 

EXPEÇA-SE formal de partilha, arquivando-se com as formalidades 

legais.32. Publique-se. Intime-se.33. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 02 de abril de 2018.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 19838 Nr: 361-33.2007.811.0020

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMA APARECIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELLOFARM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO DE REZENDE 

DAVID - OAB:6.078-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT, RICARDO PINTO DA ROCHA NETO - OAB:121003/SP

 34. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial na presente 

ação ajuizada por ERMA APARECIDA PEREIRA contra CELLOFARM LTDA, 

com fundamento legal no que estabelece o artigo 487, inciso I, do CPC.35. 

Deixo de condenar a requerente ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, em razão de ser beneficiária da 

justiça gratuita.36. Após o trânsito em julgado, proceda às anotações e às 

baixas necessárias para em seguida arquivar-se os presentes autos. P. 

R. I. C.37. Publique-se. Intime-se. 38. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 02 de abril de 2018.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79329 Nr: 805-17.2017.811.0020

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA 

RESENDE - OAB:16.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, requerer o que 

entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 2 de abril de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-54.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA NOGUEIRA TEODORO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E CULTURA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Número do Processo: 

1000049-54.2018.8.11.0020, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DE 

IMAGEM, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

LIMINAR, Intimação / Notificação]. REQUERENTE: AMELIA NOGUEIRA 

TEODORO MENDES REQUERIDO: APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE 

EDUCACAO E CULTURA LTDA Vistos. 1. Ao analisar os autos, verifico 

que a presente ação foi proposta contra ASSOCIAÇÃO POTIGUAR DE 

EDUCAÇÃO. Contudo os documentos acostados à inicial indicam que a 

parte reclamada seria as Lojas Americanas, motivo pelo qual é 

imprescindível a correção do polo passivo da lide, a fim de identificar de 

maneira precisa a reclamada, qualificando-o conforme o disposto no artigo 

282 do Código de Processo Civil. 3. Por conseguinte, DETERMINO que o 

exequente proceda à emenda à petição inicial, nos termos do artigo 319 
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c/c 321, do CPC, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial . 4. Após, mediante correta triagem, à conclusão. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 84038 Nr: 579-87.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILHA MEDALHA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A

 Intimação da parte ré para manifestar,acerca do laudo pericial no prazo 

de 10(dez) dias,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 46888 Nr: 3054-21.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edileuza Maria da Conceição Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar em 

05 (cinco) dias no prosseguimento do feito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 94581 Nr: 4148-62.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - 

OAB:MT-19951-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, JUCELI 

DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Municipal de 

Barra do Bugres - MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 89197 Nr: 4936-13.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILAINE VILARINHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 96274 Nr: 5412-17.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADJA DOS SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47674 Nr: 3839-80.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA CHRISTINE COELHO 

FERNANDES - OAB:MT 8.852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos etc.

 I. Relatório.

 LUZIA SILVA GONÇALVES, qualificada na inicial, propôs Ação de 

Cobrança em desfavor de MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, 

sustentando, em síntese, que foi contratada pelo requerido, no ano de 

2003, por meio de contrato temporário de prestação de serviços para 

trabalhar na função de agente comunitário de saúde ambiental, com 

remuneração inicial de R$ 581,00 (quinhentos e oitenta e um reais). 

Alegou, por outro lado, que o contrato de prestação de serviço teria o 

prazo de vigência de um ano, o qual seria renovado ao final de cada ano 

e, ao término de cada contrato, a parte contratante realizava o pagamento 

das férias acrescidas de 1/3 referente ao período trabalhado. Porém, a 

parte requerida parou de realizar o pagamento após o ano de 2006.

 Alegou, ainda, que embora o contrato firmado com a parte requerida, no 

período de 2003 a 2008, teria a previsão de que seria por prazo 

temporário, a autora ainda continua trabalhando dessa forma, com jornada 

de 40 (quarenta) horas semanais.

 Informou que as últimas férias recebidas acrescidas de 1/3 ocorreram no 

ano de 2006, e que não recebeu nenhum pagamento referente ao 13º 

salário. Dessa forma, requereu o pagamento de férias acrescidas de 1/3, 

referente aos períodos de 2007e 2008; bem como o pagamento de 13º 

salário integral referente ao ano de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009.

 Ressaltou também que o requerido jamais recolheu o FGTS para a autora.

 Ao final, requereu a condenação do requerido ao pagamento de todas as 

verbas trabalhistas que tem direito e que não foram pagas pelo requerido 

na vigência do contrato de trabalho.

 Citado, o requerido apresentou contestação (fls. 40/46), arguindo, em 

preliminar, nulidade do contrato de trabalho, tendo em vista que a autora 

não submeteu-se a concurso público e, por essa razão, não tem direito de 

receber as verbas e direitos pleiteados. E, assim, o contrato celebrado 

entre as parte deve ser declarado nulo, cabendo à parte autora apenas os 

salários que já os recebeu durante a execução do serviço.

 Defendeu, por outro lado, a prescrição das parcelas referente ao 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

 Argumentou, todavia, que a parte autora prestou serviço remunerado 

para o Município, sem registo na CTPS porque o vínculo com o Município é 

estatutário, de modo que não há falar em anotação na Carteira de 

Trabalho; mas argumentou que as verbas rescisórias foram pagas, 

inclusive as correspondentes ao 13º salário do período de 2003 a 2009. 

Porém, alegou que em comum acordo verbal, as partes ajustaram que no 

período de 2003 a 2008 não seria devido o pagamento de férias 
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acrescidas de 1/3 proporcional, justamente em razão da modalidade de 

prestação de serviços por tempo determinado.

 Por fim, defendeu que o contrato entre as partes é nulo e, portanto, não é 

devido o pagamento de nenhuma verba pleiteada.

 Da mesma forma, defendeu não ser devido o pagamento de FGTS em 

razão da característica do contrato.

 Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

 A parte autora manifestou-se à fl. 57, requerendo o julgamento 

antecipado da lide, porquanto trata-se de matéria estritamente de direito.

 É, em síntese, o relatório.

 II. Fundamentação.

 O feito encontra-se pronto para decisão e por reputar desnecessária 

produção de outras provas, além dos documentos já colacionados aos 

autos, passo ao julgamento antecipado do mérito (art. 355, inc. I, do CPC).

 Além disso, o juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe verificar sua 

necessidade ou não e, reputando-se desnecessárias, poderá indeferi-las, 

nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, sendo a prova 

direcionada ao juiz competindo-lhe avaliar a necessidade ou não de sua 

produção, expondo as razões para o seu convencimento, notadamente 

quando os elementos de convicção são suficientes para a elucidação dos 

fatos.

 Os pressupostos de existência e desenvolvimento válido e regular estão 

presentes. A petição inicial preencheu adequadamente os requisitos dos 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, e os documentos utilizados 

para instruí-la são suficientes para amparar os fatos narrados e o pedido 

realizado.

Primeiramente, em relação a prescrição, tratando-se de relação de trato 

sucessivo e, não havendo registro negativa administrativa formal por parte 

da Administração Pública Municipal, até a presente data, razão pela qual 

incide a súmula 85, do STJ, segundo a qual: “Nas relações jurídicas de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a 

propositura da ação”.

 Dessa forma, há de ser reconhecida a prescrição quinquenal, não se 

podendo cobrar créditos eventualmente antes do período de 05 anos 

antes da propositura da ação.

 No que tange à Contratação Temporária esta possui contornos próprios, 

cuja validade, por conseguinte, vincula-se ao preenchimento de 

determinados pressupostos, sobretudo no que concerne ao seu caráter 

indispensável, excepcional e transitório, daí por que se revela de todo 

imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e 

precisa, o atendimento desses requisitos básicos e em que contexto e por 

quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do 

concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição 

Federal).

A indeclinável observância dos requisitos autorizadores da Contratação 

Temporária reveste-se da mais alta relevância, máxime porque a violação 

da norma constitucional sob tal aspecto atrai a incidência de outro preceito 

de igual envergadura, o qual impõe não só a nulidade do ato, como 

também, conforme o caso, a punição da autoridade responsável, como 

previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal.

A hipótese dos autos, a autor foi contratado pelo Município para trabalhar 

na função de agente comunitário de saúde ambiental, tendo a relação 

contratual perdurado por vários anos seguidos, conforme se pode ver. 

Nesse contexto, têm-se claramente por afrontados os dispositivos 

constitucionais supramencionados, mormente pela evidente falta de 

provisoriedade e de delimitada temporariedade da contratação e, ainda, 

pela notória ausência de plausível justificativa pela Administração Pública 

quanto à excepcionalidade do interesse público em assim proceder, 

sobretudo diante do fato de as funções desempenhadas afigurarem-se de 

necessidade permanente.

Com efeito, o caso dos autos, não se trata de contratação de pessoal 

para a execução de serviço temporário de caráter excepcional, sobretudo 

porque as sucessivas renovações do contrato temporário deu nova 

roupagem à contratação travestida de legalidade com o objetivo de 

mascarar o ilícito, tendo em vista as sucessivas renovações contratuais 

com o mesmo objeto.

 Nesse sentido, o reconhecimento da nulidade da contratação é de rigor, 

como demonstra a jurisprudência.

 ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (STF, RE n. 765320/MG, Repercussão 

Geral, relator Min. Teori Zavaski, j. 15/09/2016, publ. 23/09/2016). (sem 

destaque no original)

Conclui-se que a contratação trazida, por contrariar as condições 

constitucionais apontadas pelo STF é nula, o que deve ser reconhecido e 

declarado.

 E, como nos parece que a burla à temporariedade era pretendida desde o 

início da contratação, os efeitos da nulidade também deve ser 

reconhecidos desde o primeiro contrato.

 A autora não trouxe os primeiros e os últimos contratos e juntou apenas 

os contratos de fls. 18/23, cujo período não ultrapassa o ano de 2008. Por 

outro lado, o requerido também não juntou nos autos os referidos 

contratos, assim como não juntou os comprovantes de pagamentos à 

contratada.

 Assim, não há como aferir as alegações da parte autora em relação ao 

serviço prestado anterior a 14-01-2005, bem como posterior ao período de 

31-12-2008, por ausência de prova material nesse sentido.

 Não obstante a ausência de prova material dos períodos mencionados, 

em relação ao período devidamente comprovado nos autos o pedido 

merece acolhimento.

 Dessa forma, há de se considerar que a existência de renovações 

sucessivas descaracteriza o contrato temporário, originando outros 

deveres e obrigações para as partes, e sendo esse fato, justamente o 

caso em análise.

 A nulidade do contrato temporário faz com que seja reconhecido o direito 

do trabalhador ao recebimento dos valores a título de FGTS, em razão de 

sua invalidade.

 No tocante ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, deve-se 

ponderar o assentado pelo C. Supremo Tribunal Federal:

 PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO 

TEMPORÁRIO. NULIDADE. FGTS. DIREITO AOS DEPÓSITOS. 

FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM AS 

DIRETRIZES DO PLENÁRIO NO RE 596.478-RG (REL. P/ ACÓRDÃO MIN. 

DIAS TOFFOLI – TEMA 191), JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA 

REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE NEGA 

PROVIMENTO (AgRg no RE n. 853.403-MG, rel. Min. Teori Zavascki).

 Dessa forma, o FGTS está constitucionalmente qualificado como direito 

social do trabalhador (CF, art. 7º, III).

 Com efeito, a nulidade do contrato não inibe a produção dos consectários 

efeitos que de efetiva prestação de serviço decorre, tão pouco imunizaria 

o Poder Público dessas graves responsabilidades.

 Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:

 AGRAVO INTERNO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – INOBSERVÂNCIA 

DO ART. 37, II, DA CF – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

- NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO FGTS – DIREITO CONCEDIDO – 

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, 

tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente, bem como 

com renovações de forma sucessivas, impõe-se a sua nulidade, gerando 

assim, o direito ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado.

(AgR 37335/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

23/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)
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Não há, por outro lado, prova quanto ao pagamento por parte do requerido 

de 13º mês, referente aos contratos executados. Da mesma, que não há 

prova de pagamento de férias, acrescido de 1/3 constitucional, devendo 

ser pagos por se tratar de direitos indisponíveis do trabalhador, garantidos 

constitucionalmente.

 Logo, o pedido procede para reconhecer o direito de a autora receber os 

valores em relação às férias e o terço constitucional, bem como do direto 

aos depósitos das verbas decorrentes do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço – FGTS, referente ao período devidamente comprovado nos 

autos, conforme contratos de fls. 18/23.

Anote-se que o pagamento deverá retroagir às datas do primeiro contrato 

de celebrado entre as partes, observada, contudo, a prescrição 

quinquenal anteriores aos cinco anos à data da propositura da ação.

 III. Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação de Cobrança proposta por LUZIA SILVA 

GONÇALVES em desfavor de MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, para o 

fim de declarar o direito da autora ao recebimento de: férias, acrescidas 

de 1/3, referente ao ano de 2007 e 2008eríodo de 14-01-2005 a 

31-12-2008; e recebimento do 13º décimo terceiro salário referente ao 

período de 14-01-2005 a 31-12-2008 comprovado nos autos; bem como 

do direito em relação aos depósitos do FGTS pelo período contratado 

referente ao período devidamente comprovado nos autos, conforme 

contratos juntados às fls. 18/23, observadas as parcelas já eventualmente 

prescritas.

 Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 487 e 490 do Código de Processo Civil.

 Sobre o valor da condenação, apurado na fase de execução, por mero 

cálculo aritmético, incidirá correção monetária pelo IPCA-E, com respaldo 

na jurisprudência do C. STJ, desde o inadimplemento, mais juros de mora, 

a partir da citação.

Na fase de execução, deverá ser observada a incidência de juros de 

mora: (i) aplica-se a taxa de 1% (um por cento) ao mês até a publicação 

da Medida Provisória n. 2.180-35, de 24/08/2001, que acresceu o artigo 

1º-F à Lei n. 9.494/1997; (ii) Aplica-se a taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês a partir de 24/08/2001, data da publicação da Medida Provisória n. 

2.180-35, inclusive após o advento da Lei n. 11.960/2009, que deu nova 

redação ao artigo 1º-F à Lei n. 9.494/1997.

 Consequentemente, condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, que, ante a simplicidade da causa, o grau de zelo do 

profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, os 

quais, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3º, 

do CPC), considerando de outro lado, a simplicidade da matéria debatida e 

o julgamento antecipado do mérito, sem necessidade do comparecimento 

dos advogados em audiência.

O valor dos honorários advocatícios devidos pelo requerido deve ser 

acrescido de correção monetária e juros de mora fixados no artigo 1º-F, 

da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

No que tange quanto ao pagamento de custas, despesas processuais, 

compreendo a ISENÇÃO do município do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.

Cumpram-se as demais disposições pertinentes ao Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicável à 

espécie.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres – (MT), 22 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 43642 Nr: 3694-58.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIMENTOS MASSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA BUGRENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER - 

OAB:10.902, Vilson Soares Ferro - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autoraP ara, querendo, 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134694 Nr: 1373-35.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALEC - ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR FERREIRA DO NASCIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECILIA MACHADO CAFEZEIRO - 

OAB:18.496-BA, LUIZ GUSTAVO FERNANDES GOMES - OAB:30.500-BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1 – Trata-se de Carta Precatória expedida pelo Juízo Federal da 1ª Região 

– Subseção de Bom Jesus da Lapa – BA (1ª Vara), com a finalidade de 

citação.

2 – INTIME-SE a parte autora para recolher as custas e taxas judiciárias da 

presente missiva, no prazo de 15 (quinze) dias, preenchendo-se os 

requisitos necessários, sob pena de cancelamento (art. 290, do CPC).

 3 - Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, 

CUMPRA-SE a respectiva Carta Precatória, servindo este como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento.

 4 – Comunique-se ao Juiz Deprecante, por meio eletrônico, sobre a 

distribuição da carta precatória, bem como o seu cumprimento, se 

frutífera, conforme dispõe o art. 232, do Código de Processo Civil.

 5 - Após, quitadas as custas, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as 

baixas de estilo e com nossas homenagens. Se não houver cumprimento, 

voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 14 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 29948 Nr: 1803-70.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINA LOPES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, Micael Galhano Feijó - OAB:5935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 INTIME-SE a parte autora acerca do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, a esta comarca, e querendo, para se 

manifestar o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, tudo cumprido e nada requerido, ARQUIVEM-SE estes autos, 

mediante as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 23 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82208 Nr: 3904-07.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S/A 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ASSAD CARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de veículo convertida em Ação 

de Execução, na forma do artigo 5º do Decreto-lei n. 911/69, proposta por 

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. em desfavor de 

EDUARDO ASSAD CARAN.

 Dessa forma, intimado para efetuar o pagamento do débito o executado 
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deixou transcorrer o prazo sem manifestação, motivo pelo qual foi 

deferida a penhora pelo sistema BacenJud em contas de titularidade do 

executado, conforme extrato da operação às fls. 69/71.

 Na sequência, a parte exequente manifestou-se informando que o 

executado realizou o pagamento integral do débito e, requereu, assim, a 

extinção da execução na forma do artigo 904, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 Com efeito, o credor informou o cumprimento da obrigação pelo 

executado, de modo que há de se considerar que a parte executada 

adimpliu o seu débito e obrigação, o que impõe a extinção do feito em 

razão da satisfação da obrigação.

Em face do exposto, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do disposto 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

INTIME-SE o executado para que informe os dados bancários a fim de 

proceder com o levantamento dos valores bloqueados.

 Custas remanescentes, se houver, pelo executado.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres - (MT), 02 de abril de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87967 Nr: 3751-37.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SEGOVIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. Marcos de Oliveira 

Amador para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 119768 Nr: 646-13.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERILAINE BERTOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KÁTIA SILVA SANCHES 

- OAB:MT 10.638, Renan Guilherme Sanches da Costa - 

OAB:20491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. RENAN 

GUILHERME SANCHES DA COSTA para que devolva o processo em 

5(cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86140 Nr: 1943-94.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CETELEM BRASIL S.A - CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:1141/BA-A, LUIS CARLOS LOURENÇO - OAB:16.780/BA

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. RONEY MARCOS 

FERREIRA para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82918 Nr: 4654-09.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dra. SANDRA JANE 

SCOTTI para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47675 Nr: 3840-65.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA CHRISTINE COELHO 

FERNANDES - OAB:MT 8.852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. SAULO ALMEIDA 

ALVES para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83577 Nr: 4915-71.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA LONDRINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. SAULO ALMEIDA 

ALVES para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84065 Nr: 5254-30.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE MICHELE DE SOUZA ROHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. SAULO ALMEIDA 

ALVES para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117998 Nr: 6612-88.2016.811.0008
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISABETH DE BARROS GUEDES, ELISABETH 

DE BASTOS GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. SAULO ALMEIDA 

ALVES para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118423 Nr: 6941-03.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NUNES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. SAULO ALMEIDA 

ALVES para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87384 Nr: 3172-89.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSAIR DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA OAB/MT 10765 CPF 622.127.611-04 - OAB:10765, 

Steffany Ferreira de Carvalho - OAB:18641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118915 Nr: 165-50.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES DOS SANTOS & CIA LTDA, 

ANTONIO ALVES DOS SANTOS, EDILEUZA DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:, 

SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. SAULO ALMEIDA 

ALVES para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85098 Nr: 5813-84.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. SAULO ALMEIDA 

ALVES para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85474 Nr: 5916-91.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DA GUIA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. SAULO ALMEIDA 

ALVES para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84476 Nr: 5534-98.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO DIAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. SAULO ALMEIDA 

ALVES para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51261 Nr: 5391-80.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. SAULO ALMEIDA 

ALVES para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84011 Nr: 5221-40.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. SAULO ALMEIDA 

ALVES para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho
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 Cod. Proc.: 85039 Nr: 5782-64.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURENTINO BISPO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. SAULO ALMEIDA 

ALVES para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84010 Nr: 5220-55.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL MAGALHÃES DE CAMPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. SAULO ALMEIDA 

ALVES para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83896 Nr: 5137-39.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJ CARVALHO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. SAULO ALMEIDA 

ALVES para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84873 Nr: 5716-84.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEILA CONCEIÇÃO DE CAMPOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. SAULO ALMEIDA 

ALVES para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52313 Nr: 3063-46.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABI CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. SAULO ALMEIDA 

ALVES para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 40254 Nr: 5843-61.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DEIVISON B.MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. SAULO ALMEIDA 

ALVES para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 31748 Nr: 5182-53.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFAETE LUIZ DO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. VAGNER SEVERO 

para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111689 Nr: 2724-14.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. NAZARE DE OLIVEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. VAGNER SEVERO 

para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 115759 Nr: 5234-97.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICIPIO DE DENISE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. VAGNER SEVERO 

para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111657 Nr: 2693-91.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ FRANCISCO PRATES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. VAGNER SEVERO 

para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 116273 Nr: 5562-27.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEILA QUEROBIM BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. VAGNER SEVERO 

para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52783 Nr: 3536-32.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO PEREIRA SAPUCAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SEVERO - 

OAB:17.492 OAB/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. VAGNER SEVERO 

para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80810 Nr: 2445-67.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORICO ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JULIANO MARQUES RIBERIO - 

OAB:8.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52783 Nr: 3536-32.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO PEREIRA SAPUCAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SEVERO - 

OAB:17.492 OAB/MT

 Vistos etc.

1. Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e 

preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

intime-se a Fazenda Pública do Município de Denise/MT, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 

535, do CPC.

 2. Não impugnada a execução, certifique-se e requisite-se o pagamento, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na forma prevista 

no artigo art. 535, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil, instruindo a 

requisição com os documentos necessários ao seu fiel cumprimento (arts. 

267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso), 

observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da CNGC.

 3. OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 4° da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

4. Defiro a tramitação prioritária dos autos, devendo à Serventia promover 

as alterações necessárias para tramitação do feito.

5. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 12 de maio de 2016.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120974 Nr: 1397-97.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO TAVARES DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Estudo Social de fls. 63/72, no prazo de 05(cinco ) dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 134073 Nr: 1015-70.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13631

 quando Stheffany Chryslla Coelho Barros tinha tenra idade.Ao mais, 

anexos fotográficos e mídia encartados aos autos pela combativa defesa 

serão analisados pelo Juízo por ocasião da prolação da sentença, cuja 

instrução passa a designar.III-Não há como acolher a postulação da 

Defesa mantendo-se a decisão deste Juízo pelos próprios fundamentos 

eis que referidas alegações estão afeita ao mérito, as quais serão 

analisadas na audiência de instrução e julgamento.Demais disso, 

inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de 

maio de 2018, às 13:00 horas, não havendo que se falar em prazo 

excessivo porque cumprido mandado de prisão temporária no dia 

19/fevereiro/2018. Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por 

ambas arroladas e requisite-se a apresentação do(s) réu(s) .Em se 

tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da Comarca, 

expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a designação do 
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Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida 

a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto a 

este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).Advirta-se, desde 

logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, §§ 1º e 2º, do CPP, 

podendo a parte, comprometida com a duração razoável do processo 

(CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as testemunhas por ocasião da 

audiência neste Juízo.Não localizada alguma das pessoas a serem 

inquiridas, intime-se a parte interessada na inquirição para que, em 05 

(cinco) dias, indique o respectivo paradeiro ou a substitua, desde já 

assentado que o silêncio será interpretado como desistência tácita, 

prosseguindo o feito em seus demais termos.SERVE CÓPIA DA PRESENTE 

COMO MANDADO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001207-20.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA FRANCA BARBALHO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 2 de abril de 2018. Senhor(a) ELISA 

FRANÇA BARBALHO BARBOSA, residente e domiciliada na Rua Marcos 

Freire, nº 1047-E, Bairro Ouro Verde II, Nova Olímpia/MT, CEP: 78370-000 

A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. 

B. DO BUGRES Data: 22/05/2018 Hora: 14:40 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1001207-20.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 

20.400,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELISA 

FRANCA BARBALHO BARBOSA Advogado do(a) REQUERENTE: 

LEANDRO GOMES DALLAZEM - MT23411/O-O Parte Ré: BANCO 

DAYCOVAL S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, ELIEZER WIGUER CARMO SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-48.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO MILLENIUM V 8 LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 2 de abril de 2018. Senhor(a) AUTO 

POSTO MILLENIUM V 8 LTDA - ME, localizada na Av. Marechal Rondon, nº 

2002, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Barra do Bugres/MT, CEP: 

78.390-000 A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 22/05/2018 Hora: 15:00 , no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000067-48.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 1.757,24; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

AUTO POSTO MILLENIUM V 8 LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: 

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - MT0013631A Parte Ré: JOSE CARLOS DE 

OLIVEIRA – TRANSPORTES - ME ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo 

à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-73.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PRISCILA GUEDES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 2 de abril de 2018. Senhor(a) ALINE 

PRISCILA GUEDES, residente e domiciliada na Avenida José Antônio de 

Farias, s/nº, Centro, no município de Porto Estrela/MT, CEP 78.398-000 A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. 

B. DO BUGRES Data: 22/05/2018 Hora: 15:20 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000518-73.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALINE 

PRISCILA GUEDES ROCHA Advogado do(a) REQUERENTE: LAURO 

EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - MT0006539A Parte Ré: BANCO 

BRADESCO S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-53.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 2 de abril de 2018. Senhor(a) MARCOS 

FERREIRA DOS SANTOS, residente e domiciliado na Rua Virtudes nº 208, 

Bairro: Maracanã, Barra do Bugres (MT) A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 22/05/2018 

Hora: 15:40 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000778-53.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A Parte Ré: BANCO BRADESCO S.A., ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-10.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SILVA PINHEIRO OAB - MT21180/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 2 de abril de 2018. Senhor(a) JOSE 

ANTONIO RODRIGUES DA CRUZ, residente e domiciliado na Avenida São 

Paulo, nº. 271, Bairro Centro, na Cidade de Denise/MT, CEP nº. 78.380-000 

A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. 

B. DO BUGRES Data: 22/05/2018 Hora: 16:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000216-10.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 

20.275,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE 

ANTONIO RODRIGUES DA CRUZ Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA 

SILVA PINHEIRO - MT21180/O Parte Ré: BANCO BRADESCO S/A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, CELMA ANTONIA 

SANSAO GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-70.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 2 de abril de 2018. Senhor(a) EDSON 

BARBOSA DA SILVA, residente e domiciliado na rua Onze S/N, Qd. 30 

Lt..02, Bairro Jardim Imperial, Barra do Bugres (MT) A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 22/05/2018 Hora: 16:20 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000557-70.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: EDSON BARBOSA DA SILVA Advogado 

do(a) REQUERENTE: FERNANDO ROBERTO FELFILI - MT0003923A Parte 

Ré: TELEFONICA BRASIL S/A(VIVO) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-47.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PIM & PIM LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON OLIVEIRA SOBRINHO OAB - MT0011083A (ADVOGADO)

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANUSIA MONTEIRO SERTAO SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 2 de abril de 2018. Senhor(a) 

Representante Legal de PIM & PIM LTDA - ME A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 22/05/2018 Hora: 16:40 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000220-47.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 22.445,22; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: PIM & PIM LTDA - ME Advogados 

do(a) REQUERENTE: WILSON OLIVEIRA SOBRINHO - MT0011083A, 

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - MT0014603A Parte Ré: VANUSIA 

MONTEIRO SERTÃO SANTOS-ME ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-62.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PIM & PIM LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A (ADVOGADO)

WILSON OLIVEIRA SOBRINHO OAB - MT0011083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SERTAO DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 2 de abril de 2018. Senhor(a) 

Representante Legal de PIM & PIM LTDA - ME, A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 22/05/2018 Hora: 17:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000219-62.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 16.086,05; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: PIM & PIM LTDA - ME Advogados 

do(a) REQUERENTE: WILSON OLIVEIRA SOBRINHO - MT0011083A, 

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - MT0014603A Parte Ré: THIAGO 

SERTÃO DA COSTA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100357 Nr: 1864-47.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Wilson Francelino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

COMARCA DE BARRA DO BUGRES-MT

MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

 PROCEDIMENTO CRIMINAL Nº. Cod. 100357

AUTORA DO FATO: ELISANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA

O Doutor SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, MM. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres - MT.

Manda ao Senhor Oficial de Justiça deste Juizado Especial, ao qual for 

este apresentado, indo por mim assinado, que em cumprimento, para que 
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proceda a INTIMAÇÃO do (a) infrator (a) ELISANGELA PEREIRA DE 

OLIVEIRA, Filiação: Aluizio Neves de Oliveira e Ana Bento Pereira, 

brasileiro(a), residente na Rua João Custódio da Silva, nº 588 - Bairro 

Maracanã – Barra do Bugres/MT; da DENUNCIA, que segue em anexo, 

para que compareça na audiência de Instrução e Julgamento, designada 

para o dia 17 DE MAIO DO ANO DE 2018, às 14h00min, a se realizar na 

sala de audiências da 1ª Vara do FORUM local, sito na Praça Eliazário 

Arantes, Centro, Barra do Bugres, devendo o mesmo comparecer 

acompanhado de advogado. Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) autor(es) do 

fato, na forma dos artigos 67 e 68 da Lei nº 9.099/95, para 

comparecer(em) à audiência, acompanhado(s) de advogado e 

testemunhas ou, apresente requerimento para intimação destas, no 

mínimo, 05 (cinco) dias antes da realização, devendo ser intimadas na 

forma prevista no art. 67 da Lei nº 9.099/95.

• Ciência a Defensoria Pública.

 Barra do Bugres-MT, 27 de MARÇO de 2018.

FRANSCIELLE CRISTINA SORATI

ESTAGIÁRIA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122024 Nr: 2043-10.2017.811.0008

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GUSTAVO ABI RACHED CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZIEL DA SILVA AMARAL, Ednilson de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tratam os autos de Termo Circunstanciado contra EZIEL DA SILVA 

AMARAL e EDNILSON DE OLIVEIRA.

 Recebido o presente Termo Circunstanciado, os indiciados não foram 

intimados. Em audiência preliminar constatou-se que a vítima manifestou o 

desejo de renunciar sobre o direito de queixa do crime em tela, requerendo 

a extinção do feito.

O Órgão Ministerial requereu (fl. 29) que fosse declarada a extinção da 

punibilidade em razão de renúncia ao direito de queixa, com respaldo legal 

no artigo 107, inciso V, do Código Penal Brasileiro.

É o breve relato.

DECIDO.

 Verbera-se que a vítima manifestou pela não representação do autor do 

fato, e via de sequência o Ministério Público manifestou pela extinção da 

punibilidade do indiciado, nos moldes do artigo 107, inciso V do Código 

penal.

 Ex Positis, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE com relação aos indiciados 

EZIEL DA SILVA AMARAL e EDNILSON DE OLIVEIRA, a teor do artigo 107, 

V do Código Penal Brasileiro.

Ciência ao Ministério Público.

 Dispensa-se a intimação do autor do fato em casos de sentença de 

extinção da punibilidade, nos termos do enunciado 105 do FONAJE.

Comunique-se ao Instituto de Identificação Nacional e Estadual para fins do 

artigo 76, §§ 4º e 6º da Lei 9.099/95.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 Barra do Bugres/MT, 26 de Março de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68071 Nr: 1901-79.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA ANDRADE ANUNCIATO, MARILEI APARECIDA 

BAHNERT, MARIA HELENA BORGES MOSSELIN, JOSÉ CARLOS DE 

ANDRADE MARQUES, CECÍLIA DA SILVA DE OLIVEIRA, ANITA DE LARA 

BUCMAIER, CLEUSA SPEROTO SCHULTZ, CLARICE MARIA MORESCO, 

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, ARISTIDES SACCHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM, 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ELIAS SIEBERT - 

OAB:18.591-MT, CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - OAB:12998/MT, 

PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7286

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls.280/2971 é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 

da CNGJMT, impulsiono o presente feito ao setor de matéria para imprensa 

a fim de que seja intimada a parte apelada para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao referido recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1176 Nr: 1040-21.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIANA HERMANN 

ZAGOTTO CONSALTER - OAB:25.009/PR, EWERTON SOLER 

CONSALTER - OAB:24858/PR, PAULO HENRIQUE ZAGOTTO GODOY - 

OAB:60.383/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão requerido nos 

autos, diante disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para 

que diga acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, 

no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 14933 Nr: 1858-94.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA & JOST LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ROBERTO DE ALMEIDA LEITE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CESAR DEL 

GROSSI - OAB:9916-B, JOSE CARLOS DEL GROSSI - OAB:7884-B/MS, 

Luiz Sergio Del Grossi - OAB:8294-B/MS

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 222, subscrita pela Sra. Oficiala de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23224 Nr: 3498-64.2006.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9.059-MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da correspondência devolvida ás fls. 185, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75624 Nr: 2526-79.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN ALVES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, NOELI ALBERTI - OAB:MT-4061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da correspondencia devolvida ás 51, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83387 Nr: 2780-18.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A, 3ª VARA 

CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTINEY PEREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo e a autora devidamente intimada, 

nada requereu nos autos, motivo pelo qual promovo a sua devolução. 

Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 74933 Nr: 2129-20.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENEGUIM TRANSPORTES LTDA, JULIA YOKO 

IIDA, JOSÉ RICARDO MENEGUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 66, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 25633 Nr: 2262-43.2007.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO 

BRASIL-CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CELSO DEL GROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - 

OAB:4.701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da Carta Precatória devolvida ás fls. 103/108, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23065 Nr: 3339-24.2006.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDS, ZENILDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 93, subscrita pelo sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 9188 Nr: 2365-26.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGÁZ DISTRIBUÍDORA DE GÁS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.F.AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão requerido nos 

autos, diante disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para 

que diga acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, 

no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 67648 Nr: 1588-21.2014.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS GEHRING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91002 Nr: 2421-34.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DA CUNHA RUFINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, certifico que a contestação é tempestiva, sendo assim, 

impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, apresente 

impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89110 Nr: 1258-19.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRILO DE LIMA FAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PAULO DA SILVA - 

OAB:21680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, certifico que a contestação é tempestiva, sendo assim, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 423 de 1053



impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, apresente 

impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88915 Nr: 1176-85.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELUANA VIANA DE SOUZA, FLANCIELLI THAIS PERES 

LEAL, JOSIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, KEILA APARECIDA DE 

ALMEIDA, LUCÉLIA LAPINSKI GAVILAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, certifico que a contestação é tempestiva, sendo assim, 

impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, apresente 

impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 74068 Nr: 1576-70.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLETO AUTO PEÇAS - EIRELLI, CREDIT 

BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISSETORIAL, BANCO BRADESCO S/A, LAKE SECURITIZADORA S/A, 

ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISSETORIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da correspondência devolvida ás fls. 338, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 67764 Nr: 1676-59.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR COPINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451/MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se 

manifestem-se acerca da proposta de honorários de fls. 188/190 no prazo 

de 05 dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 18803 Nr: 2547-07.2005.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FLÁVIO GILIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT, VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE - 

OAB:3823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIZ SURDI - 

OAB:9068/SC

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94442 Nr: 4438-43.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAKARINA NAYARA PERIN AVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 94442

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Cite-se do executado para, no prazo de 03 (três) dias efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de serem-lhe penhorados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

 2. Fixo desde já os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da ação, conforme art.827, que serão reduzidos pela 

metade em caso de pronto pagamento, na forma do §1º do CPC.

3. No mandado citatório, deverá constar a ordem de penhora e avaliação a 

serem cumpridos pelo Sr. Oficial de Justiça tão logo decorrido o prazo sem 

o efetivo pagamento (art.829 e 830 do CPC).

4. Não sendo encontrado o executado, serão arrestados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

5. Expeça-se a certidão de execução na forma do art.828 do CPC.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91719 Nr: 2825-85.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO ME, 

ALINE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21.897/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 42, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75482 Nr: 2434-04.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PESSATTO TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 
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meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37863 Nr: 1217-62.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERAÇÃO MINAS FRIO LTDA ME, 

ROBERTO CARLOS DE ARRUDA GUIA, JOSEANI RODRIGUES RAIMUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 37863

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

Defiro o requerimento de f. 48 no que concerne a citação dos 

representantes legais da empresa executada.

Devidamente citada a executada e decorrido o prazo sem pagamento do 

débito, conclusos para análise dos demais requerimentos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65895 Nr: 15-45.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRATAN LUIZ COUTINHO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 65895

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Deixo de deferir o pedido de citação por edital de fls.20, uma vez que 

não foram esgotadas as tentativas de localização das partes executadas.

2. Nesse passo, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente 

possam solver o feito, sob pena de arquivamento.

3. Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 27 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93227 Nr: 3724-83.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT, AMAGGI 

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZIRO MUROFUSE, MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - OAB:9.233-B/MT, 

JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN - OAB:3.103-A/MT, MARCELO TADEU 

FRAGA - OAB:7.967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 93227

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. DEFIRO os pedidos dos itens “a” e “d” de fls.38.

2. Intime-se na forma requerida, para manifestação em 10 (dez) dias.

3. Em seguida, façam os autos conclusos.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91457 Nr: 2678-59.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICE MARCELI BEHLING, CENTRO 

HOSPITALAR PARECIS EUCLIDES HORST CAMPO NOVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 91457

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Camila 

Fernanda Costa da Silva representada por sua avó Teresinha de Jesus 

Gomes da Silva em face de Dra. Joici Marcell Behling e Centro Hospitalar 

Euclides Horst Campo Novo.

2. Acolho a emenda de fls.187/190. Procedam as atualizações 

necessárias.

3. Sustenta a autora que é filha de Fernanda Gomes da Costa, falecida em 

11.02.2015 em virtude de suposto erro médico.

4. Em que pese a existência de um tópico na inicial referente à Pedido 

Liminar, a autora não foi específica quanto ao seu pedido, não restando 

evidente a este juízo qual a tutela de urgência pretendida.

5. Dessa forma, ausente discriminação do pedido liminar, inviável a 

apreciação por este magistrado.

6. Assim, Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador na forma do 

art.334 do CPC, intimando o autor para que compareça à audiência 

designada acompanhado de advogado, bem como cite-se e intime-se o réu 

para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do CPC ou 

havendo desinteresse na realização da audiência, deverá peticionar 

conforme o disposto no §5º do artigo 334 da mesma lei.

 7. Intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

 8. Consigne-se nas intimações as advertências contidas no art. 334, §8º 

e art. 344, ambos do CPC.

 9. Tratando-se de interesse de incapaz, manifeste-se o(a) IRMP.

10. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66767 Nr: 784-53.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE SILVA GONÇALVES, RUAN CARLOS 

GONÇALVES DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CRUZ DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 66767

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. DEFIRO o pedido de fl.43.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39833 Nr: 89-70.2012.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, BANCO 

DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WALTER DE SOUZA E SILVA, 

SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:35912, 

JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:MT/8.368, VLAMIR MARCOS GRESPAN 

JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7591-B, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:MT- 18.293-B

 Código nº 39833

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Defiro o pedido de avaliação do bem por perícia judicial.

2. Para tanto, nomeio o Engenheiro Agrônomo Adevaldo Antônio B. d 

Silveira como perito judicial para realizar a avaliação do imóvel penhorado, 

podendo ser localizado na Av. Campo Grande, 144-W, Residencial Dona 

Júlia, Tangará da Serra – MT, (65) 3326-6442 / 8125-0041- 9680-9202, 
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email adevaldo.silveira@gmail.com.

3. Intime-se o perito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários e sobre a qual, diga o executado em igual prazo.

 4. Havendo concordância, proceda-se o executado com o depósito, no 

prazo de 10 (dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do 

artigo 465, § 1º inciso I e II do CPC, dentro 15 (quinze) dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos.

5. Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

avaliador nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor 

depositado (art.465, §4º do CPC e art.504, §1º da CNGC).

6. Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

7. O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

a partir da data designada para o início dos trabalhos.

8. Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

9. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75735 Nr: 2590-89.2015.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORÁCIO MENDONÇA NETO, COMARCA DE 

JUSCIMEIRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVIAR ROTHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 75735

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. DEFIRO o pedido de fl.21.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79090 Nr: 305-89.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, BANCO 

BAMERINDUS S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, GILBERTO TORRES ALVES JR. - OAB:5.979, MARCOS 

CARDOZO DALTO - OAB:6970-e, MATEUS GHISI - OAB:14.562/MT, 

PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, WILSON DALTO - 

OAB:1682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668, SERGIO ANTONIO MEDA - OAB:6.320

 Código nº 79090

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Carta Precatória expedida a este juízo para realização de 

penhora e avaliação de imóvel rural pertencente a Antônio Brunetta.

2. Verifico que o imóvel objeto dos presentes autos é o mesmo avaliado 

nos autos de Código 81596, cuja avaliação é objeto de irresignação do 

executado.

3. Noto ainda que foram realizadas avaliações distintas da área, cujo valor 

líquido é divergente.

4. E, por fim, constato que a realização de hasta pública do referido imóvel 

constitui valor suficiente para saldar o débito executado em ambos os 

respectivos juízos deprecantes.

5. Dessa forma, com fundamento nos princípios da economia e celeridade 

processual, bem como visando alinhar as decisões sobre eventual hasta 

pública e alienação do referido imóvel, DETERMINO o apensamento destes 

autos com os de código 81596.

6. Em seguida, INTIMEM-SE os exequentes para apresentarem o valor 

atualizado das dívidas executadas.

7. Após, NOTIFIQUE-SE OS OFICIAIS DE JUSTIÇA responsáveis por ambos 

os autos de avaliação a fim de que procedam a atualização em conjunto 

do valor do imóvel aportando o relatório neste feito e nos de código 81596, 

indicando a quantidade de hectares suficientes para saldar os débitos 

exequendos.

8. Após, manifestem-se as partes.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81596 Nr: 1701-04.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇÕES ADMINISTRAÇÕES E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, ESPOLIO DE HENRIQUE 

JOÃO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668

 Código nº 81596

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Carta Precatória expedida a este juízo para realização de 

penhora e avaliação de imóvel rural pertencente a Antônio Brunetta e 

Espólio de Henrique João Brunetta.

2. Verifico que o imóvel objeto dos presentes autos é o mesmo avaliado 

nos autos de Código 79090, cuja avaliação é objeto de irresignação do 

executado.

3. Noto ainda que foram realizadas avaliações distintas da área, cujo valor 

líquido é divergente.

4. E, por fim, constato que a realização de hasta pública do referido imóvel 

constitui valor suficiente para saldar o débito executado em ambos os 

respectivos juízos deprecantes.

5. Dessa forma, com fundamento nos princípios da economia e celeridade 

processual, bem como visando alinhar as decisões sobre eventual hasta 

pública e alienação do referido imóvel, DETERMINO o apensamento destes 

autos com os de código 79090.

6. Em seguida, INTIMEM-SE os exequentes para apresentarem o valor 

atualizado das dívidas executadas.

7. Após, NOTIFIQUE-SE OS OFICIAIS DE JUSTIÇA responsáveis por ambos 

os autos de avaliação a fim de que procedam a atualização em conjunto 

do valor do imóvel aportando o relatório neste feito e nos de código 79090, 

indicando a quantidade de hectares suficientes para saldar os débitos 

exequendos.

8. Após, manifestem-se as partes.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95692 Nr: 5123-50.2017.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MORELLO, DAYANA 

CAROLINE FERREIRA MORELLO FREITAS, MARCOS FERREIRA MORELLO, 

SARA STEPHANIE FERREIRA MORELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ MARCOS BACHINE 

MORELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 95692

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Nomeio inventariante a requerente Maria das Graças Ferreira Morello, 

que prestará compromisso em 05 (cinco) dias (art.617, parágrafo único, 

CPC) e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art.620, CPC), 

juntando aos autos as certidões negativas de débito das Fazendas 

Públicas Municipal, Estadual e Federal.

2. Após, cite-se os interessados não representados, se for o caso, e a 

Fazenda Pública, (art.626, CPC), manifestando-se ela sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias 

(art.629), ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(art.634, CPC), manifestando-se expressamente.
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3. Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art.636, do CPC) e, 

digam as partes em 15 dias (art.637, do CPC).

4. Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (art.638, do CPC).

5. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73697 Nr: 1354-05.2015.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO/MT, BANCO 

BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES GIMENES, SILVIO ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aíssa Karin Gehring - OAB:0, 

ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056, Saionara Mari - OAB:5225 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 73697

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. INTIME-SE o exequente para que traga aos autos em 10 (dez) dias a 

matrícula atualizada do imóvel penhorado.

2. Decorrido prazo sem manifestação, certifique-se e devolvam-se os 

autos a comarca de origem, nos termos do art.393 da CNGC, procedendo 

as baixas e anotações pertinentes.

3. Caso contrário, com a juntada dos documentos pertinentes, expeça-se 

o necessário para o regular cumprimento da ordem deprecada.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 61956 Nr: 2971-05.2012.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMARCA DE BRASNORTE/MT, BANCO JOHN DEERE 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS CORREA, JEFERSON 

VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre de Souza 

Jesus - OAB:10071/MS

 Código nº 61956

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Manifeste-se o Sr. Perito em 10 (dez) dias, acerca da impugnação aos 

honorários de fls.47/48.

2. Havendo nova proposta de valores ou juntada de documentos, 

manifeste-se o Banco John Deere em 05 (cinco) dias.

3. Em seguida, façam os autos conclusos.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97488 Nr: 913-19.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 9ª VARA CÍVEL DE LONDRINA/PR, MASSA FALIDA DA 

TEIXEIRA JUNIOR COMÉRCIO DE CEREAIS E MANUFATURADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA BOMBONATTO 

- OAB:PR/24.369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 97488

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Manifestem-se as partes acerca do auto de avaliação de fls.38/41 em 

10 (dez) dias.

2. Não havendo objeção, certifique-se e, sendo o caso, HOMOLOGO 

desde já a avaliação apresentada.

 3. Em consequência, DETERMINO a realização das hastas públicas nos 

referidos imóveis, com a publicação dos editais e intimações necessárias.

4. Designe-se a Sra. Gestora as datas para realização do 1º e 2º leilão 

judicial, cumprindo-se as formalidades legais.

5. Nomeio a leiloeira CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, devidamente 

inscrita na JUCEMAT sob o nº 022, devendo se atentar as disposições do 

art. 884 do Código de Processo Civil.

6. Fixo a comissão da leiloeira no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação ou remição, arbitro 

honorários em 2,5% (dois e meio por cento), sobre o valor da avaliação a 

ser pago pelo exequente ou executado, respectivamente, limitado ao valor 

máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

7. Expeça-se o edital para afixação no lugar de costume e publicação 

fazendo constar a existência de eventual ônus, atendendo ao que 

disciplina o art. 886 do CPC.

8. Cinco dias antes da realização do 1º leilão, proceda-se à atualização do 

débito e do valor do bem penhorado.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80362 Nr: 961-46.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DIREITO BANCARIO 

COMARCA DE CUIABÁ-MT, BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTURA AGROPECUÁRIA MACHADINHO 

LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:21.387-B/MT, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6879, LAURO BAPTISTA - OAB:

 Código nº 80362

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Defiro o pedido de avaliação do bem por perícia judicial.

2. Para tanto, nomeio o Engenheiro Agrônomo Adevaldo Antônio B. d 

Silveira como perito judicial para realizar a avaliação do imóvel penhorado, 

podendo ser localizado na Av. Campo Grande, 144-W, Residencial Dona 

Júlia, Tangará da Serra – MT, (65) 3326-6442 / 8125-0041- 9680-9202, 

email adevaldo.silveira@gmail.com.

3. Intime-se o perito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários e sobre a qual, diga o exequente em igual prazo.

 4. Havendo concordância, proceda-se o exequente com o depósito, no 

prazo de 10 (dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do 

artigo 465, § 1º inciso I e II do CPC, dentro 15 (quinze) dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos.

5. Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

avaliador nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor 

depositado (art.465, §4º do CPC e art.504, §1º da CNGC).

6. Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

7. O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

a partir da data designada para o início dos trabalhos.

8. Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

9. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91259 Nr: 2568-60.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA ESPECIAZADA DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABA/MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA, MARCIO 

RICARDO INTROVINI ZANATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 91259

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Analisando os autos, verifico que a presente missiva encontra-se 
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paralisada há mais de 30 dias por inércia da parte interessada que, apesar 

de intimada, permaneceu silente.

2. Dessa forma, devolvam-se os autos a comarca de origem, nos termos 

do art.393 da CNGC, procedendo as baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96544 Nr: 417-87.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR MOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 96544

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Inicialmente, anoto que muito embora o CPC autorize o deferimento do 

benefício de justiça gratuita à pessoa jurídica, há que se restar 

comprovada a necessidade, visto que a presunção da veracidade da 

alegação restringe-se à pessoa natural (art.99, §3º do CPC).

2. O que não é o caso dos autos.

3. Isto porque, conforme se depreende dos autos a exequente é empresa 

atuante no ramo da agricultura, com notas de vendas de produtos com 

valores superiores há R$20.000,00, conforme documentos apresentados 

pelo próprio exequente.

4. Vale ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao 

fato constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no 

presente caso considerando que o valor da causa atinge alta quantia, 

tornando inviável o deferimento da gratuidade processual.

5. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a necessidade 

à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de 

indeferimento, ou efetuando o pagamento das custas.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 25467 Nr: 2113-47.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M. V. LUSTOZA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. P. SALVADOR - 

OAB:10279, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92323 Nr: 3165-29.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 92323

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o autor deixou de juntar qualquer comprovante 

de rendimento ou carteira de trabalho a fim de demonstrar sua 

remuneração.

2. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento 

ou, em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

3. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95656 Nr: 5102-74.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELY DE FÁTIMA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 96656

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Inicialmente, anoto que muito embora o CPC autorize o deferimento do 

benefício de justiça gratuita à pessoa jurídica, há que se restar 

comprovada a necessidade, visto que a presunção da veracidade da 

alegação restringe-se à pessoa natural (art.99, §3º do CPC).

2. O que não é o caso dos autos.

3. Isto porque, conforme se depreende dos autos a exequente é empresa 

atuante no ramo da agricultura, cujo fluxo diário de caixa gira em torno de 

R$100.000,00, conforme documentos apresentados pelo próprio 

exequente.

4. Vale ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao 

fato constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no 

presente caso considerando que o valor da causa atinge alta quantia, 

tornando inviável o deferimento da gratuidade processual.

5. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a necessidade 

à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de 

indeferimento, ou efetuando o pagamento das custas.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81621 Nr: 1722-77.2016.811.0050

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRÓLIO & BRÓLIO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA EMILY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 81621

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

Intime-se o executado na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de que 

promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23440 Nr: 91-16.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do decurso de suspensão dos autos , no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93964 Nr: 4158-72.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIFERTIL COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA - ME, ARLINDO FROELICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT, EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 93964

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta com base Lei nº 

4.728/65, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

nº10.931/04 e da Lei 13.043/14.

2. O Banco Autor firmou com o requerido um Contrato de Financiamento e 

como garantia da dívida, o requerido transferiu ao banco autor a 

propriedade resolúvel e a posse indireta do bem descrito na exordial.

3. Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas.

 4. Com a petição inicial, juntou o contrato, a planilha de débito e a 

comprovação da notificação.

5. É o breve relatório.

6. Decido.

7. Para a concessão da liminar, por disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, o que ocorre 

com devida comunicação do devedor, por meio de carta expedida pelo 

cartório de títulos e documentos, com a comprovação da entrega pessoal 

ao devedor.

8. No caso, o autor não providenciou a notificação extrajudicial da 

requerida, não cumprindo, assim, o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, o que é imprescindível, nos termos Súmula 72 do 

STJ.

9. Desta forma, com fulcro no disposto no artigo 321 do CPC, determino 

que o autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos 

autos documentos que demonstrem que a requerida foi devidamente 

constituída em mora.

10. Não sendo cumprida a providência no prazo assinalado, a petição 

inicial será indeferida (art. 321 §único do CPC). Intime-se.

11. Intime-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96016 Nr: 60-10.2018.811.0050

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIVANIA SENA SOUZA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 96016

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o autor deixou de juntar qualquer comprovante 

de rendimento ou carteira de trabalho a fim de demonstrar sua 

remuneração.

2. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento 

ou, em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

3. Verifico também, em que pese tratar-se de pedido de liquidação de 

sentença, o autor não juntou aos autos a sentença que pretende ver 

liquidada.

4. Dessa forma, nos termos do art.321 do CPC, intime-se o autor para, no 

prazo de 15(quinze) dias emendar a inicial regularizando aportando aos 

autos a sentença objeto da presente liquidação, sob pena de extinção.

5. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97034 Nr: 670-75.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INBRANDS S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREGOLIN E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS ALVES VILELA - 

OAB:264.173/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante do exposto, INDEFIRO a medida de indisponibilidade dos bens do 

executado. 12.Cite-se do executado para, no prazo de 03 (três) dias 

efetuar o pagamento da dívida, sob pena de serem-lhe penhorados 

quantos bens bastem para saldar a execução. 13.Fixo desde já os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, 

conforme art.827, que serão reduzidos pela metade em caso de pronto 

pagamento, na forma do §1º do CPC.14.No mandado citatório, deverá 

constar a ordem de penhora e avaliação a serem cumpridos pelo Sr. 

Oficial de Justiça tão logo decorrido o prazo sem o efetivo pagamento 

(art.829 e 830 do CPC).15. Não sendo encontrado o executado, serão 

arrestados quantos bens bastem para saldar a execução.16.Expeça-se a 

certidão de execução na forma do art.828 do CPC.17.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96633 Nr: 470-68.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO MUHLBEIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022/MT, MAURÍCIO MONTAGNER - OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº96633

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do CPC.

2. Cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

3. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

4. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

5. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81381 Nr: 1574-66.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSB, ISJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 81381

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação de Regularização de Guarda.

2. Devidamente citado (fls.20 e 42-v), o requerido permaneceu inerte 

(fl.44), de forma que não cabe a nomeação de curador na forma pleiteada 

pelo autor.

3. Assim, DECRETO a revelia do requerido.

4. Todavia, é de se salientar que a inércia do autor não induz à presunção 

de veracidade, um de seus efeitos da revelia, face à natureza da causa, 

em consonância com o art. 345, II c/c 344, ambos do Código de Processo 

Civil.

 5. Dessa forma, INTIME-SE o autor para dar prosseguimento ao feito 

requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

6. Manifeste-se o(a) IRMP.

7. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92069 Nr: 3017-18.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUREDI FUMAGALLI DE OLIVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DO PARECIS/OS, 

FABIO DE ARAUJO POMPERMAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIOZOLA - OAB:22.583/MT, HELOIZIO OLIVEIRA 

SILVA - OAB:21.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 92069

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a 

assistência judiciária gratuita ao autor.

2. Ocorre que analisando os autos, verifico que inexistem motivos para a 

revisão da decisão vergastada.

3. Conforme consta nos autos, o extrato de movimentação financeira do 

autor aponta um fluxo de caixa de valor considerável, injustificando a 

concessão do benefício.

4. Ademais, a presente via é inadequada para a inconformidade do autor.

5. Assim, INDEFIRO o pedido de fls.52/53.

6. intime-se o autor para proceder ao recolhimento das custas e taxas 

judiciárias no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de extinção, consoante 

art.456, §1º, CNGC.

7. Em caso de não recolhimento das custas no prazo legal, certifique-se e 

façam os autos conclusos.

8. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92874 Nr: 3497-93.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENILTON SANTOS ALEXANDRE, ANDREIA JESUS 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILSO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 92874

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. REMETAM-SE os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do CPC.

2. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

3. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

4. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

5. Intimem-se.

 6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96999 Nr: 647-32.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA FALEIROS CRUZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 96999

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Cite-se do executado para, no prazo de 03 (três) dias efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de serem-lhe penhorados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

 2. Fixo desde já os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da ação, conforme art.827, que serão reduzidos pela 

metade em caso de pronto pagamento, na forma do §1º do CPC.

3. No mandado citatório, deverá constar a ordem de penhora e avaliação a 

serem cumpridos pelo Sr. Oficial de Justiça tão logo decorrido o prazo sem 

o efetivo pagamento (art.829 e 830 do CPC).

4. Não sendo encontrado o executado, serão arrestados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

5. Expeça-se a certidão de execução na forma do art.828 do CPC.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95793 Nr: 5208-36.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ED MAYLON RIBEIRO - 

OAB:16.966/MS, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, e item 4.8.13 da CNGCGJ - MT, impulsiono o presente 

feito, a fim de que seja conferido vistas dos autos a advogada (assistente 

de acusação),para, querendo, apresentar alegações finais no prazo legal. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88447 Nr: 917-90.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 88447

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Reitere o ofício de fl.36.

2. Após, vistas ao MP e à autora.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92545 Nr: 3298-71.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WZ, MGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDCNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, EDSON FELIPE 

TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT, MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - 

OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 92545

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Processe-se em segredo de justiça (art. 155, II, do CPC) e com isenção 

de custas.

 2. Atenta às condições pessoais do alimentante e dos alimentados, arbitro 

os alimentos provisórios no valor de R$ 286,20, equivalente a 30% do 

salário mínimo, em virtude da prova do parentesco, devidos a partir da 

citação, devendo ser depositados em conta indicada pela autora, ou 

mediante apresentação de recibo, até o dia 10 de cada mês.

3. O valor acima consignado deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de 

cada mês, em conta indicada pela autora, ou mediante recibo, sendo 

devido a partir da citação do requerido.

 4. REMETAM-SE os autos ao Conciliador para designação de audiência de 

conciliação/mediação.

5. Cite-se o réu e intime-se o (a) autor (a) a fim de que compareçam ao 

ato, acompanhados de seu advogado, independente de intimação pessoal, 

importando a ausência em extinção e arquivamento do processo e a 

daquele em confissão e revelia.

6. Na audiência, se não houver acordo, poderá o Réu contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva 

de testemunhas e prolação de sentença.

7. Defiro o benefício da justiça gratuita na medida em que a requerente é 

pobre na acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para 

arcar com as despesas do processo sem se privar dos recursos 

indispensáveis à sua manutenção.

8. Cite-se com as advertências de estilo

9. Ciência ao Ministério Público.

10. Intime-se.

11. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64248 Nr: 2282-24.2013.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. I. ROCHA DE SOUZA MERCEÁRIA-ME, 

PAULINO INOCÊNCIO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 64248

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Diante do recente entendimento do STJ posicionando-se pela 

desnecessidade de esgotamento das vias extrajudiciais para obtenção de 

informações do endereço da parte adversa, DETERMINO o acesso aos 

sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça (INFOJUD, RENAJUD, SIEL) 

solicitando informações acerca do endereço da parte ré.

2. Determino, também, para atendimento às exigências do art.256, §3º do 

CPC, a expedição de ofícios para empresas concessionárias de serviço 

público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto e luz deste Estado, fazendo 

constar que a reposta deverá ser encaminhada diretamente a este juízo. O 

ofício poderá ser instruído com cópia deste despacho, válido como 

autorização.

 3. Localizado o endereço do requerido expeça-se de imediato mandado 

de citação, intimando-o, inclusive, acerca da liminar deferida para devido 

cumprimento.

4. Sendo infrutífera a busca de dados do(a), a secretaria deverá intimar 

o(a) autor(a) para manifestar-se, em 05 (cinco) dias.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 27020 Nr: 444-22.2008.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA KRUBE BERTAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDIDO PARREIRA DUARTE 

NETO - OAB:86374/SP, MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - 

OAB:137269, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A/MT, PATRICIA 

MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 35.Com tais considerações, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

com resolução do mérito, forte no art. 485, I, do CPC, ficando a(o) autor(a) 

isento(a) do pagamento das custas e despesas processuais, por se tratar 

de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.36.Pela 

sucumbência, condeno o requerente no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, 

com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do art.85, §8º 

do CPC, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 

3º do CPC, uma vez que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita.37.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 

1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC.38.P. I.C.39.Transitada 

em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73714 Nr: 1366-19.2015.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA FEDERAL DE PASSO FUNDO - RS, CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUCIR JOSE FACCIO, AIDO IVAN MATTJIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7.236-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 73714

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Analisando os autos, verifico que a presente missiva encontra-se 

paralisada há mais de 30 dias por inércia da parte interessada que, apesar 

de intimada, permaneceu silente.

2. Dessa forma, devolvam-se os autos a comarca de origem, nos termos 

do art.393 da CNGC, procedendo as baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89760 Nr: 1631-50.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA, 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLDEMAR EICHELT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 89760

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Considerando o decurso de prazo superior ao pleiteado à fl.11 a título 

de suspensão do feito para providências, INTIME-SE o exequente para 

promover o regular processamento da presente missiva em 05 (cinco) 

dias, sob pena de devolução.

2. Decorrido prazo sem manifestação, certifique-se e devolvam-se os 
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autos a comarca de origem, nos termos do art.393 da CNGC, procedendo 

as baixas e anotações pertinentes.

3. Caso contrário, com a juntada dos documentos pertinentes, expeça-se 

o necessário para o regular cumprimento da ordem deprecada.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 34385 Nr: 1160-78.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR DO C FEDRIZZI, EDGAR DO CARMO 

FEDRIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 34385

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Deixo de deferir o pedido de citação por edital de fls.38v, uma vez que 

não foram esgotadas as tentativas de localização das partes executadas.

2. Nesse passo, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente 

possam solver o feito, sob pena de arquivamento.

3. Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 74932 Nr: 2128-35.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENEGUIM TRANSPORTES LTDA, JULIA YOKO 

IIDA, JOSÉ RICARDO MENEGUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 57, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32428 Nr: 2475-78.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GOLSCHALG, LUIZ GOLSCHALG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 32428

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

DEFIRO parcialmente o pedido de fl. 30.

Quanto ao requerimento de devolução o pedido devera ser feito junto à 

diretoria do foro e processado pelo Funajuris.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76786 Nr: 3227-40.2015.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMARCA DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS, 

UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIBERTO MARINS DE LIMA ( 

PROCURADOR) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 76786

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Nacional em que o 

exequente sustentou existir o benefício da gratuidade da despesa em 

relação à Fazenda Pública.

2. Decido.

3. Acerca da gratuidade da diligência do Oficial de Justiça no que tange ao 

cumprimento de mandados da Fazenda Pública, verifico que em sede de 

Suspensão de Segurança nº 2.899 - MT (2017/0159664-5), a Ministra 

Laurita Vaz deferiu o pedido para suspender os efeitos da medida liminar 

proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 

1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado, ou seja, 

suspendeu a liminar que determinava que a Fazenda Nacional/Estadual 

fizesse o depósito prévio da aludida verba.

4. Dessa forma, não havendo informação de julgamento do referido 

Mandado de Segurança, entendo que encontra em pleno vigor a decisão 

proferida na Suspensão de Segurança 2.899-MT.

5. Dito isso, estando a Fazenda Pública, ao menos por ora, dispensada do 

prévio depósito de diligência, cumpra-se a presente medida independente 

do adimplemento das despesas pela exequente.

6. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84615 Nr: 3552-78.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMAR COSTA ERRESTORFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINÍCIUS ODILON BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 38, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39652 Nr: 3005-14.2011.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, BANCO 

BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN, CARLOS JOELCY 

ENGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da correspondência devolvida ás fls. 106, no prazo legal. Nada 

mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96932 Nr: 622-19.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO SCHMITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 822-19.2018.811.0050 (Código 96932)

Autor: Camilo Schmitt

Requerido: Dual – Duarte Albuquerque Comércio e Indústria Ltda.

Vistos.

Recebo a inicial, visto que presentes os seus requisitos legais.

Tendo em vista o interesse da parte autora, designo audiência de 

conciliação para o dia 04 de junho de 2.018, às 10h00min., a ser realizada 

pela Conciliadora dessa comarca, na Sala de Audiências da Segunda 

Vara.

Realizada a audiência de conciliação, caso as partes não realizem acordo, 

desde já determino a citação do requerido para que, caso queira, conteste 

a presente ação no prazo legal de quinze dias (art. 335, inciso I, do CPC), 

sob pena de revelia.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Intime-se a Defesa da parte autora, via DJE.

Defiro os benefícios da AJG.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 21 de março de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97402 Nr: 857-83.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUMIEIRO CORRETORA DE COMMODITIES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 857-83.2018.811.0050 (Código 97402)

Autor: Silvana Maria Vizzoto Varnier

Requerido: Gumieiro Corretora de Commodities Ltda.

Vistos.

Recebo a inicial, visto que presentes os seus requisitos legais.

Tendo em vista o interesse da parte autora, designo audiência de 

conciliação para o dia 04 de junho de 2.018, às 10h30min., a ser realizada 

pela Conciliadora dessa comarca, na Sala de Audiências da Segunda 

Vara.

Realizada a audiência de conciliação, caso as partes não realizem acordo, 

desde já determino a citação do requerido para que, caso queira, conteste 

a presente ação no prazo legal de quinze dias (art. 335, inciso I, do CPC), 

sob pena de revelia.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Intime-se a Defesa da parte autora, via DJE.

Defiro os benefícios da AJG.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 21 de março de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97451 Nr: 883-81.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM AMANCIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 883-81.2018.811.0050 (Código 97451)

Autor: Joaquim Amancio de Souza

Requerido: Dual – Duarte Albuquerque Comércio e Indústria Ltda.

Vistos.

Recebo a inicial, visto que presentes os seus requisitos legais.

Tendo em vista o interesse da parte autora, designo audiência de 

conciliação para o dia 04 de junho de 2.018, às 10h45min., a ser realizada 

pela Conciliadora dessa comarca, na Sala de Audiências da Segunda 

Vara.

Realizada a audiência de conciliação, caso as partes não realizem acordo, 

desde já determino a citação do requerido para que, caso queira, conteste 

a presente ação no prazo legal de quinze dias (art. 335, inciso I, do CPC), 

sob pena de revelia.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Intime-se a Defesa da parte autora, via DJE.

Defiro os benefícios da AJG.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 21 de março de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97401 Nr: 856-98.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REMI LANZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 856-98.2018.811.0050 (Código 97401)

Autor: Remi Lanzarin

Requerido: Dual – Duarte Albuquerque Comércio e Indústria Ltda.

Vistos.

Recebo a inicial, visto que presentes os seus requisitos legais.

Tendo em vista o interesse da parte autora, designo audiência de 

conciliação para o dia 06 de junho de 2.018, às 15h00min., a ser realizada 

pela Conciliadora dessa comarca, na Sala de Audiências da Segunda 

Vara, devendo o réu ser citado, nos termos do art. 334, “caput” e o autor 

intimado nos termos do art. 334, §3º, ambos do CPC.

Realizada a audiência de conciliação, caso as partes não realizem acordo, 

terá o réu prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, para apresentar 

contestação, na forma do art. 335, CPC, sob pena de revelia.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Cite-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Campo Novo do Parecis/MT, 22 de março de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94164 Nr: 4278-18.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN KAIO CARVALHO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Designo audiência de suspensão condicional para o 12/06/2018, às 

15h00min.

Intime-se o réu e o seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88091 Nr: 696-10.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWDLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 696-10.2017.811.0050 (Código 88091)

Autor: Ministério Público

Réu: Werbeson Wandercleyson de Lima Silva

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de 

Werbeson Wandercleyson de Lima Silva, qualificado nos autos, pela 

suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 

e art. 244-B, caput, do ECA.

Às f. 40 foi determinada a notificação dos acusados.

O acusado foi devidamente notificado (f. 51) e apresentou defesa prévia 

às f. 52.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento. Decido.

No caso vertente, impõe-se o recebimento da denúncia. Com efeito, os 

elementos probatórios colhidos no inquérito policial dão respaldo inicial a 

peça acusatória, uma vez que segundo os depoimentos colhidos e os 

laudos preliminares de constatação, os entorpecentes encontrados na 

posse do acusado apresentou resultado positivo para a presença de 

maconha (f. 31-33) e , defluindo, daí, portanto, indícios da autoria e 

materialidade do delito.

 Ressalto que o recebimento, cujo despacho contém carga decisória e 

requer fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), não implica em 

pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo evidente que o exame 

do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado 

para os autos, com a garantia do devido processo legal.

Posto isso, RECEBO a denúncia, por estarem presentes os indícios da 

autoria e materialidade do delito. Designo audiência de instrução, debates 

e julgamento para o dia 12/06/2018, às 15h15min na sala de audiências 

deste fórum, sendo-lhe de direito fazer-se acompanhar de advogado.

 Citem-se e intimem-se pessoalmente os acusados.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa e o defensor dos 

réus.

Cientifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 19 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 26382 Nr: 3016-82.2007.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VC, AVSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 3016-82.2007.811.0050 (Código 26382)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus: Valdir Casali e Andréia Vanessa Souza Pereira

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face Valdir Casali e Andréia Vanessa Souza Pereira, devidamente 

qualificados nos autos.

Às f. 96-105 e 109-116 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, dispostas no 

art. 397, do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária dos acusados, 

designo audiência de instrução para o dia 12/06/2018, às 17h00min.

Estando preso os acusados, deverão ser requisitados, nos termos do 

disposto no §1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas às declarações da vítima, serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogados os 

acusados.

Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), 27 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97247 Nr: 797-13.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 797-13.2018.811.0050 (Código 97247)

Requerente: Vanda Maria dos Reis Stieler

Requerido: Ilceu Teixeira da Rosa

Vistos.

Não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial.

Atenta às condições pessoais do alimentante e das alimentadas, arbitro os 

alimentos provisórios no valor de R$ 286,20, equivalente a 30% do salário 

mínimo, em virtude da prova do parentesco acostada às f. 14.

O valor acima consignado deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de 

cada mês, em conta a ser indicada pela autora, quando da intimação desta 

decisão, por meio de seu patrono, via DJE, ou mediante recibo, sendo 

devido a partir da citação do requerido.

 Designo audiência de conciliação para o dia _18_ do mês de __junho_do 

ano de 2018, às 09_horas _30 min.

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335, inciso I, do CPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Sem prejuízo, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 22 de março de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96941 Nr: 630-93.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EIMAR CARLOTO SIMMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 630-93.2018.811.0050 (Código 96941)

Autor: José Eimar Carloto Simmi

Requerido: Dual – Duarte Albuquerque Comércio e Indústria Ltda.

Vistos.

Recebo a inicial, visto que presentes os seus requisitos legais.

Tendo em vista o interesse da parte autora, designo audiência de 

conciliação para o dia __04__ de ___06_________ de 2.018, às 

__09___h__30___min., a ser realizada pela Conciliadora dessa comarca, 

na Sala de Audiências da Segunda Vara.

Realizada a audiência de conciliação, caso as partes não realizem acordo, 

desde já determino a citação do requerido para que, caso queira, conteste 

a presente ação no prazo legal de quinze dias (art. 335, inciso I, do CPC), 

sob pena de revelia.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Intime-se a Defesa da parte autora, via DJE.

Defiro os benefícios da AJG.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 21 de março de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77473 Nr: 3657-89.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO MIGUEL MALDANER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFANT & DEFANT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12.529-A/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12.642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT

 Autos n° 3657-89.2015.811.0050 (Código 77473)

Autor: Ildo Miguel Maldaner

Requerido: Defant & Defant Ltda.

Vistos.

Defiro a produção de prova oral e, via de consequência, nos termos do 

art. 357, §4º, do CPC, fixo o prazo comum de quinze dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas.

Sem prejuízo, designo audiência de instrução para o dia 19/06/2018, às 

15h30min.

Por fim, ficam as partes cientes que a intimação das testemunhas dar-se-á 

nos termos do art. 455, qual seja, dispensando-se a intimação do Juízo, 

salvo as hipóteses legais (art. 455, §1º , do CPC).

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 27 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32712 Nr: 2766-78.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVDCZ, AMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIZ, MRIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maury Borges da Silva - 

OAB:10.129/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MILTON DO PRADO 

GUNTHEN, para devolução dos autos nº 2766-78.2009.811.0050, 

Protocolo 32712, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 14931 Nr: 1868-41.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA & JOST LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON HEINZEN, MÁRCIA CRISTINA NITSCHE 

MANSO HEINZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON MASSAIATI AGARASHI - 

OAB:6856, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, RAIMAR ABÍLIO 

BOTTEGA - OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CESAR DEL 

GROSSI - OAB:9.916-B/MS, JOSE CARLOS DEL GROSSI - 

OAB:7884-B/MS, Luiz Sergio Del Grossi - OAB:8294-B/MS, RODRIGO 

MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7300-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 1990 Nr: 1846-56.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARIO LUIZ CASAGRANDE - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO DALSOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35119 Nr: 1908-13.2010.811.0050

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARLOS VIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819-MT, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA C. C. B. ZANIN DE 

OLIVEIRA - OAB:45.605 OAB/PR, DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - 

OAB:7313-MS, EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - OAB:12.819/MS, 

MARCELLA C.B. ZANIN - OAB:PR- 46.858
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 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71049 Nr: 4028-87.2014.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGISTRO DE IMÓVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA 

COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36437 Nr: 3227-16.2010.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AMERICO CAVALLINI, ANÉSIA GOMES CAVALLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, JAIR 

OBREGÃO, JOSE CARLOS UHLMANN, MAURO RICARDO EIDT, LUCIANA 

DE SOUZA EIDT, MÁRA HELENA SCHOLZE UHLMANN, NILTON JOSE 

RITZMANN, MILTON CARVALHO, MARCIO AUGUSTO GUARIENTER, JOSE 

ROBERTO SCHMALTZ, GRACIANE QUADROS RITZMANN, APARECIDA 

ALVES DE CARVALHO, GIZELDA MARIA DE CARVALHO SCHUMALTZ, 

JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE, DANIEL CARDOSO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ZANIN - OAB:45607/SP, 

RUBENS PEREIRA DE SOUZA - OAB:686-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 

Souza - OAB:7216/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - 

OAB:9012/MT, LAURO MARVULLE - OAB:3.110, MARIA CAROLINA 

BANA DE CARVALHO - OAB:10142, VICTOR LANGER - OAB:53328

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, DADO A JUNTADA DA PROPOSTA 

DE HONORÁRIOS EM FLS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 4938 Nr: 144-07.2001.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLETTI & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERATIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

NORTECNICA COM. E REPRESENTAÇÕES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DA 

FONSECA RODRIGUES - OAB:150232/SP, CLEONICE A. DE BRITO 

CORRÊA - OAB:OAB/MT6839-E, JOSE MARIO PINTO - OAB:148116, 

MARCOS C. DALTO - OAB:11.466, PAULO DE TARSO BRUSCHI - 

OAB:122164/SP, Sérgio Loma - OAB:, WILSON DALTO - OAB:1682-A

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73099 Nr: 1001-62.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILSON PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

Campo Novo do Parecis, 31 de março de 2018.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 3899 Nr: 1433-09.2000.811.0050

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO GOLON, MARLI DE OLIVEIRA GOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hamilton Rosa - 

OAB:4117-B/MT, MÁRCIO DEITOS - OAB:5.989-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 6266 Nr: 1468-32.2001.811.0050

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLETTI & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERATIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

NORTECNICA COM. E REPRESENTAÇÕES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT, WILSON DALTO - OAB:1682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DA 

FONSECA RODRIGUES - OAB:150.382/SP, JOSE MARIO PINTO - 

OAB:148116, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466/O, PAULO DE 

TARSO BRUSCHI - OAB:122164/SP, SÉRGIO LOMA - OAB:85.096 SP, 

WILSON DALTO - OAB:1682-A

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 
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Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64000 Nr: 2027-66.2013.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSME ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95367 Nr: 4944-19.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONALDO DA SILVA CUPERTINO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94144 Nr: 4268-71.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92629 Nr: 3347-15.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BENEDITO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB: 9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90223 Nr: 1913-88.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY CONCEICAO DE ALMEIDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84057 Nr: 3199-38.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE CASTOR LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77397 Nr: 3617-10.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76501 Nr: 3073-22.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO APARECIDO DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP, TENILLE 

PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64780 Nr: 2807-06.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MATEUS DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61286 Nr: 2300-79.2012.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY WILLIAN FERREIRA DE ANDRADE, 

Douglas Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92401 Nr: 3219-92.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMP MATIAS MERCADO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80397 Nr: 984-89.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PESSATTO E VENDRUSCOLO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:12199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 21169 Nr: 1455-57.2006.811.0050

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI CARLOS OTTONI PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690/MT, IVALDIR PEDRO MUHL - OAB:14.573/PR, Mirian 

Cristina Rahmann Muhl - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, LAURA KUHN SARMENTO - OAB:5.879-B/MT, 

NADY DEQUECH - OAB:, SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL - OAB:91.370

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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 Cod. Proc.: 78409 Nr: 4266-72.2015.811.0050

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 20353 Nr: 655-29.2006.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAP, ACDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36601 Nr: 3391-78.2010.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEUL FEDRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO DORÁCIO MENDES - 

OAB:133.066/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69048 Nr: 2603-25.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEITON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:MT/18.112A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerida para que deposite em 

juízo o valor correspondente aos honorários no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do art. 33, caput e parágrafo único, no valor de R$ 700,00 

(setecentos reais)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31430 Nr: 1478-95.2009.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIANA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77471 Nr: 3655-22.2015.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVANILDO LIMA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Pedro da Silva 

Machado - OAB:DF0001739A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33961 Nr: 728-59.2010.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE VIANA GARCIA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE APARECIDA 

BIAVA DE PAIVA - OAB:11460/MT, DANIELA KUHN SARMENTO COSTA 

- OAB:5879-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 
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2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31643 Nr: 1698-93.2009.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA, 3ª VARA CÍVEL DE 

CAMPINAS/SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA MOISÉS MENDONÇA - 

OAB:210867, LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - 

OAB:OAB/SP 211.808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93858 Nr: 4102-39.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO/MT, BANCO 

BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MENGARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PEDRO MUHL - 

OAB:14.573/PR, Mirian Cristina Rahmann Muhl - OAB:4.624/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93991 Nr: 4176-93.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDVÚDCDMS, VMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINE SELING - OAB:SC/ 

43.304, RICARDO LUIZ COPINI - OAB:SC/41.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94958 Nr: 4727-73.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARA ÚNICA COMARCA DE BRASNORTE, Usimat 

Destilaria de Álcool Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO ACCO, LUCIMARI 

ROSSATO ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96395 Nr: 332-04.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO DOS 

GAÚCHOS, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON A OLAH JUNIOR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91662 Nr: 2786-88.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCISO CEOLIN, 1ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA 

SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES JOSÉ GEIER - 

OAB:4911, Nelir Fátima Jacoboswski - OAB:OAB / 3.437, TASSIA DE 

AZEVEDO BORGES - OAB:OAB/MT 12296

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39707 Nr: 3060-62.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON L. RIBEIRO & CIA LTDA - ME, VALTER 

CESAR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE M.RENSI - OAB:9.311 

MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 3686 Nr: 1220-03.2000.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA SEVERINO DA SILVA 

- OAB:12747/MT, HERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:73787/RS, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da PETIÇÃO acostada 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88146 Nr: 732-52.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ROBERTO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79026 Nr: 262-55.2016.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS EDUARDO RIBEIRO, 

CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO - 4ª CIRETRAN - AGÊNCIA DE 

CÁCERES/MT, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO-DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCION DE LARA 

SORIANO - OAB:OAB/MT, PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - 

OAB:OAB/MT 5468, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6514

 Autos nº: 262-55.2016.811.0050 (Código 79026)

Requerente: José Marciano da Silva

Requeridos: Marcos Eduardo Ribeiro e outro

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de 

Tutela c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por José 

Marciano da Silva em face de Marcos Eduardo Ribeiro, Circunscrição 

Regional de Trânsito – 4ª Ciretran – Agência de Cáceres/MT e 

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

 Aduz a parte autora, em síntese, que após alguns meses que o 

requerente efetuou a compra o veículo VW Gol 1.0, decidiu realizar a troca 

de veículo. Entre ofertas, decidiu trocar seu carro por um Chevrolet Prisma 

LTZ, no valor de R$28.000,00, e o VW gol foi dado de entrada para o 

pagamento. Ocorre que, foi impossível fazer essa transferência, em face 

de uma averbação judicial na cidade de Cáceres-MT.

Ressalta que o veículo cuja averbação solicitada foi um FIAT Punto ELX 

1.4, diferente do requerente.

Postula pela antecipação da tutela para que seja determinada a baixa da 

averbação do veículo VW/Gol 1.0, cor vermelho, ano/modelo 2006, placa 

KAO 3266, chassi 9BWCA05W96T160270, Renavan 00890074445.

Com a inicial vieram os documentos de f. 12-56.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É a síntese.

Fundamento.

 Decido.

Não obstante as razões plausíveis apresentadas pela parte autora, urge 

reconhecer a possibilidade efetiva da apresentação de documentos, pela 

parte requerida, que alterem o panorama probatório.

 Ademais, o provimento judicial antecipatório somente em casos especiais 

poderá ser outorgado sem a citação do réu e deve escudar-se em 

elementos suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da 

concessão.

Destarte, com o objetivo de sedimentar minhas informações acerca do 

caso, evitando, por essa forma, a prolação precipitada da decisão 

pertinente, opto por citar a parte adversa e tratar do pedido antecipatório 

após a formação da angularidade da relação processual, conforme 

facultado pelo artigo 273 do Código de Processo Civil.

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 282 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 283 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 295 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 285 do mesmo codex, RECEBO a 

petição inicial.

 Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a presente ação no 

prazo legal de quinze dias (CPC, art. 297), advertido do disposto nos 

artigos 285 e 319, ambos do CPC.

Caso sejam alegadas matérias preliminares ou juntado documentos na 

peça de contestação, abra-se, de imediato o prazo para impugnação (10 

dias), conforme determina o artigo 327 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis – MT, 16 de fevereiro de 2016.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36601 Nr: 3391-78.2010.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEUL FEDRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO DORÁCIO MENDES - 

OAB:133.066/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos.
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Interposto o recurso de apelação, certifique se houve a apresentação das 

razões, se não, intime-se para apresentação, no prazo legal.

Em seguida, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90618 Nr: 2194-44.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, ALEXANDRO DOS SANTOS, 

na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se 

nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95010 Nr: 4760-63.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, WANDERSON ALVES DOS 

SANTOS, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94287 Nr: 4352-72.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO SANTOS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, DANILO SANTOS RAMOS, 

na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se 

nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 22005 Nr: 2279-16.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO COSTA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, JOÃO COSTA GAMA, na 

pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos 

autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69034 Nr: 2599-85.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE ARAUJO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, ANTONIO MARCOS 

RODRIGUES DE ARAUJO SILVA, na pessoa de seu advogado para que, 

no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena 

acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35171 Nr: 1960-09.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURO ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, JOSE MAURO ALMEIDA DA 

SILVA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-77.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENI DE FRANCA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON ELIAS SIEBERT OAB - MT18591-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

8010333-77.2016.8.11.0050 Nome: LAURENI DE FRANCA ALMEIDA 

Endereço: Outros ITANORTE, S/N, ZONA RURAL, TANGARÁ DA SERRA - 

MT - CEP: 78300-000 Nome: ELEANDRO OLIVEIRA SILVA Endereço: Rua 

CUIABÁ, 1.393, NE, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar as partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça deste Estado. 

Campo Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 02 de Abril de 2018. Nilza 
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Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-92.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CARLOS DALCHIAVON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO)

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMILA DALVA DE JESUS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que foi designada AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO para a data de 25/05/2018 13:30, ficando as partes 

devidamente intimadas através de seus advogados. Deverão ainda 

trazerem suas testemunhas independentemente de intimação, na data 

aprazada para realização o ato. ADVERTENCIA: a ausência injustificada 

do reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Campo Novo do 

Parecis - MT, Segunda-feira, 02 de Abril de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-75.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NEIMAR HAMMERSCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA AFFI COELHO DA CRUZ BARBOUR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA AFFI COELHO DA CRUZ BARBOUR OAB - MT20585/O-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES (TESTEMUNHA)

LUISA SILVA SANTOS (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que foi designada AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO para a data de 25/05/2018 14:00, ficando as partes 

devidamente intimadas através de seus advogados. Deverão ainda 

trazerem suas testemunhas independentemente de intimação, na data 

aprazada para realização o ato. ADVERTENCIA: a ausência injustificada 

do reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Campo Novo do 

Parecis - MT, Segunda-feira, 02 de Abril de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000340-95.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE ZAMBOM DE MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A (ADVOGADO)

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000340-95.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da devolução da correspondência pelo correio sob alegação de 

MUDANÇA Campo Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 02 de Abril de 

2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010540-76.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SOUSA DO CARMO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 8010540-76.2016.8.11.0050, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL (1111)/[]. EXEQUENTE: ANA SOUSA DO CARMO EXECUTADO: 

BANCO CIFRA S.A. Vistos. Trata-se de Execução de Sentença proposta 

por ANA SOUSA DO CARMO em face de BANCO CIFRA S.A., ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte 

Executada informou o integral cumprimento da obrigação exequenda. Isto 

posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se Alvará conforme requerimento constante no Id.: 12437552. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de MARÇO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 

24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-26.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000019-26.2018.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[TÍTULOS DE CRÉDITO]. REQUERENTE: 

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: MARIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA MEDEIROS Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos com a devida diligência observo que as partes transigiram 

amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. Ante o 

exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente representados os 

litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no Id. 12048226 e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e despesas processuais. 

Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes 

autos, observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de março de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de março 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-86.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCIA REGINA TAVARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000015-86.2018.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARCIA REGINA TAVARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos com 

a devida diligência observo que as partes transigiram amigavelmente 

quanto ao conflito existente no presente feito. Ante o exposto, tratando-se 

de direito disponível e devidamente representados os litigantes, 

HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e condições 

pactuadas no Id. 12021280 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, b, do CPC. Isento de custas e despesas processuais. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, 

observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de MARÇO 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-73.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO ALVES FACINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RECEPTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AILTON BUENO DA SILVA OAB - MT0009896A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000238-73.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. 

REQUERENTE: LUIS AUGUSTO ALVES FACINA REQUERIDO: RECEPTUR 

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos com a devida diligência observo que as partes transigiram 

amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. Ante o 

exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente representados os 

litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no Id. 12020470 e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e despesas processuais. 

Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes 

autos, observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de MARÇO 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-62.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA EMF EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000036-62.2018.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[TÍTULOS DE CRÉDITO]. REQUERENTE: 

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: 

CONSTRUTORA EMF EIRELI - ME Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos com 

a devida diligência observo que as partes transigiram amigavelmente 

quanto ao conflito existente no presente feito. Ante o exposto, tratando-se 

de direito disponível e devidamente representados os litigantes, 

HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e condições 

pactuadas no Id. 12118948 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, b, do CPC. Isento de custas e despesas processuais. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, 

observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de MARÇO 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000407-60.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR JOSE CAMILOTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO)

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE BREZOLIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000407-60.2017.8.11.0050, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL (1111)/[PAGAMENTO, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, Intimação / Notificação]. 

EXEQUENTE: VILMAR JOSE CAMILOTI EXECUTADO: JANETE BREZOLIN 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo 

que as partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no 

presente feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e 

devidamente representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo 

estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas no Id. 

12236382 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. 

Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 
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Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-68.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE TONIAZZO DE CAMARGO ODAKURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000400-68.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[NOTA PROMISSÓRIA]. REQUERENTE: 

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: 

LUCIANE TONIAZZO DE CAMARGO ODAKURA Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 12239554 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de 

MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo dos Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-87.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA DA SILVA THOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000002-87.2018.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARIZA DA SILVA THOMAZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o 

artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos com a devida 

diligência observo que as partes transigiram amigavelmente quanto ao 

conflito existente no presente feito. Ante o exposto, tratando-se de direito 

disponível e devidamente representados os litigantes, HOMOLOGO o 

acordo estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas no 

Id. 11969247 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do 

CPC. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no 

DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-50.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUCYNEIDE ARAUJO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000537-50.2017.8.11.0050 REQUERENTE: LUCYNEIDE ARAUJO DIAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a 

presente demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência 

de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

de mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a 

qual foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. 

Ante o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente 

de intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de março de 2018 . 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 

de março de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-14.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA CÍCERA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000078-14.2018.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]. 

REQUERENTE: EVANIR FRANCA REQUERIDO: LUCIANA CÍCERA SOARES 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo 

que as partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no 

presente feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e 

devidamente representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo 

estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas no Id. 

12367252 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. 

Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000539-20.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ASSUNCAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000539-20.2017.8.11.0050 REQUERENTE: PEDRO ASSUNCAO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, não 

compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da parte 

reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos termos 

do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá 

em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de 

março de 2018 . Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 24 de março de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-79.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000548-79.2017.8.11.0050 REQUERENTE: CLAUDIA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. A parte reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente 

intimada, não compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da 

parte reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos 

termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal 

correrá em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de 

março de 2018 . Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 24 de março de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-56.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000556-56.2017.8.11.0050 REQUERENTE: LIDIANE DOS SANTOS 

REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a 

presente demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência 

de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

de mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a 

qual foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. 

Ante o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente 

de intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de março de 2018 . 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 

de março de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-06.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LIMA ANDORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000527-06.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARCIO LIMA ANDORES REQUERIDO: OI 

MÓVEL S/A Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta 

por MARCIO LIMA ANDORES em face OI MOVEL S.A., ambas partes 

qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do feito 

restou obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. Intimada 

para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se inerte, 

consoante certidão inclusa (Id.: 12380602). Por não promover os atos e 

diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 

de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000071-56.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LERIVAN ALVES BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA DE PAULO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000071-56.2017.8.11.0050, : Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156)/[CORREÇÃO MONETÁRIA]. EXEQUENTE: LERIVAN 

ALVES BARBOSA EXECUTADO: NAYARA DE PAULO Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

execução de título extrajudicial proposta por LERIVAN ALVES BARBOSA 

em face NAYARA DE PAULO, ambas partes qualificadas nos autos em 

epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em 

razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao 

feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 

11524998). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

24 de MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-17.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES AQUINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000384-17.2017.8.11.0050, Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA APARECIDA RODRIGUES AQUINO Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA 

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Alega a Promovida, 

incompetência deste Juízo, tendo em vista a necessidade de prova pericial 

nos presentes autos. Apesar das alegações da Promovida, diante da 

documentação acostada pelas partes, vejo que os autos encontra-se 

maduro para prolação de sentença, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER 

A PRELIMINAR ARGUIDA. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as 

reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. O ponto crucial da presente 

ação é que a Promovente requer a redução dos valores de R$ 1.455,84 

(hum mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro 

centavos) referente a UNIDADE CONSUMIDORA Nº 6/887436-4, e R$ 

3.313,51 (três mil trezentos e treze reais e cinquenta reais) referente a 

UNIDADE CONSUMIDORA Nº 6/1873191-9. A Promovida, em sede de 

contestação, alega que é resultante de recuperação de consumo não 

faturado nos meses em que a irregularidade perdurou. Inicialmente, 

devemos observar que a Promovente confirma que contratou um pedreiro 

para realizar uma obra em sua residência, e que sem sua autorização o 

Senhor Odenir realizou um desvio de energia. É imperioso destacar que, a 

declaração firmada pelo Senhor ODENIL não surte efeitos perante a 

Promovida, não obstando a autora de ingressar com a competente ação 

em desfavor do pedreiro contratado. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho que o Promovente não 

logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme 

preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. O ônus da prova 

incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ... No que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente RECLAMAÇÃO, com fulcro no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

26 de março de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 26 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-56.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA VANESSA SOUZA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000017-56.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 1.356,89; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[TÍTULOS 

DE CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: ANDREIA VANESSA SOUZA PEREIRA Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em análise dos 

autos os autos, vê-se que a Promovida, apesar de devidamente citada (Id.: 

11447186), não compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou 

justificativa plausível. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo 

de força maior ou impedimento escusável para a ausência do Promovido 

na audiência de conciliação, DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 

20 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Pois bem. A presente ação funda-se 

no fato do Promovente ter efetuado a venda de diversos mercadorias ao 

Promovido, totalizando o valor de R$ 853,95 (OITOCENTOS E CINQUENTA 

E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) conforme documentos 

acostados no Id.: 11347406. Aduz ainda, que a Promovido não efetuou o 

pagamento inerente as parcelas vencidas desde o dia 20/07/2017, 

ocasionando uma dívida atualizada no valor de R$ 1.356,89 (HUM MIL 

TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), 

planilha de atualização apresentada. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 
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9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Nesse sentido, observo que a 

Promovida, deixou de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do Promovente, ônus que lhe incumbia nos moldes do 

artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Portanto, não havendo 

documentos carreados que motive a alteração do convencimento, 

presumido pela legislação processual, e diante do fato da Promovida 

afirmar que reconhece a dívida em questão, é de rigor proceder ao pedido 

pleiteado pela Promovente. Dispõe o artigo 526 do Código Civil, in verbis: 

“Art. 526 - Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover 

contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e 

vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá recuperar a posse da 

coisa vendida.” Ante o exposto, diante da mora da Promovida, JULGO 

PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a 

presente demanda, e CONDENO, a parte Promovida a pagar ao 

Promovente, o valor de R$ 1.356,89 (HUM MIL TREZENTOS E CINQUENTA 

E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo 

INPC, a contar da publicação desta sentença. Sentença publicada no PJe. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios , por não serem 

cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Submeto o projeto 

de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora 

Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, 

nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de 

MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 26 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-43.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SALOMAO SOUSA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000531-43.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: SALOMAO SOUSA LOPES REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por SALOMÃO SOUSA LOPES em face TELEFONICA 

BRASIL S.A., ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. O 

prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia 

da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte 

reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 12380654). 

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de 

MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-58.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000530-58.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARCIA FRANCISCO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por MARCIA FRANCISCO em face TELEFONICA 

BRASIL S.A., ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. O 

prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia 

da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte 

reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 12380586). 

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de 

MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-76.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DIETER F RITTER - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000048-76.2018.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. REQUERENTE: DIETER 

F RITTER - ME REQUERIDO: ANGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA 

Vistos. Trata-se de ação de RECLAMAÇÃO ajuizada por DIETER F RITTER 

- ME em face de ANGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Formada a angularidade da relação 

processual, a parte autora desistiu da ação, conforme consta petição 

constante no Id.: 12018118. Decido. Há que se registrar, por oportuno, que 

a desistência da ação, ainda que após regular citação, no âmbito do 

Juizado Especial, independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 

do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada 

pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo 

Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 
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HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 

de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-97.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000066-97.2018.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. REQUERENTE: 

TATIANE MARIA DA SILVA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos. Trata-se de ação de RECLAMAÇÃO ajuizada por 

TATIANE MARIA DA SILVA em face de BANCO LOSANGO S.A., ambos 

devidamente qualificados nos autos. Formada a angularidade da relação 

processual, a parte autora desistiu da ação, conforme consta petição 

constante no Id.: 11845887. Decido. Há que se registrar, por oportuno, que 

a desistência da ação, ainda que após regular citação, no âmbito do 

Juizado Especial, independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 

do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada 

pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo 

Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 

de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-73.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIS PEREIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000087-73.2018.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[BUSCA E APREENSÃO]. REQUERENTE: 

DIONIS PEREIRA DA CONCEICAO REQUERIDO: VALDIR GOMES DE SOUZA 

Vistos. Trata-se de ação de RECLAMAÇÃO ajuizada por DIONIS PEREIRA 

DA CONCEIÇÃO em face de VALDIR GOMES DE SOUZA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Formada a angularidade da relação 

processual, a parte autora desistiu da ação, conforme consta petição 

constante no Id.: 12128566. Decido. Há que se registrar, por oportuno, que 

a desistência da ação, ainda que após regular citação, no âmbito do 

Juizado Especial, independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 

do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada 

pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo 

Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 

de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000140-54.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000140-54.2018.8.11.0050, : Espécie: PETIÇÃO (241)/

[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS]. 

REQUERENTE: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA REQUERIDO: 

REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS Vistos. Trata-se de ação de RECLAMAÇÃO 

ajuizada por SYNGENTEA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA em face de 

REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Formada a angularidade da relação processual, a parte autora desistiu da 

ação, conforme consta petição constante no Id.: 12166335. Decido. Há 

que se registrar, por oportuno, que a desistência da ação, ainda que após 

regular citação, no âmbito do Juizado Especial, independe da anuência do 

réu, consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte autora, nos termos do artigo 

485, §5º, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

24 de MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-21.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000332-21.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL]. REQUERENTE: VANESSA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ICATU 

SEGUROS S/A Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DA PRELIMINAR DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Alega a 
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Promovida, que a presente ação deve ser extinta, tendo em vista que a 

Promovente não demonstrou a busca via administrativa para solução do 

problema, não podendo falar em resistência da parte promovida. Apesar 

das alegações da Promovida, não é obrigatório a tentativa de solução 

administrativa para o deslinde da causa, pois o cerne da lide é a 

negativação do nome da autora sendo assim, os autos encontra-se 

maduro para prolação de sentença, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER 

A PRELIMINAR ARGUIDA. DO MÉRITO O ponto crucial da presente ação é 

que a Promovente tem o fito de fazer jus ao recebimento do SEGURO DE 

VIDA – apólice nº 93.104.323, firmado por sua filha junto a ICATU 

SEGUROS S.A, e diante do óbito ocorrido no dia 24/07/2016, a autora 

alega que tem direito a indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais). A Promovida em sua contestação alega a regularidade do 

cancelamento do seguro, diante do inadimplemento do prêmio devido, e por 

haver expressa previsão contratual no tocante ao cancelamento do 

seguro quando configurada a mora por mais de sessenta dias, 

requerendo assim, a improcedência da ação. A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. A controvérsia, portanto, limita-se à 

possibilidade de cancelamento do seguro, diante do fato de que o prêmio 

não se encontrava devidamente quitado à época do falecimento da 

segurada. No entanto, cláusula resolutiva expressa do contrato pelo 

inadimplemento do segurado não é aceita pelos tribunais (cf. JOSÉ MARIA 

TREPAT CASES, Código Civil Comentado, vol. VIII, pág. 231, Atlas, 2003, 

coord. de Álvaro Villaça Azevedo) e, se o segurador pretender o 

desfazimento da avença, precisa interpelar o devedor para que purgue a 

mora (cf. PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO, 

Novo Curso de Direito Civil, vol. IV, tomo 2, pág. 493, Saraiva, 2008; JOÃO 

MARCOS BRITO MARTINS, O Contrato de Seguro, pág. 60, Forense 

Universitária, 2005). Primeiramente cumpre ressaltar que não consta nos 

autos a interpelação da Promovida, para constituir em mora a segurada, 

sendo assim, não pode a seguradora dar por desfeito o contrato se não 

interpelou o segurado para a emenda da mora. E nesse sentido já decidiu 

o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL - SEGURO DE 

VEÍCULO - ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO - SUSPENSÃO OU 

CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA COBERTURA - IMPOSSIBILIDADE - 

NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO COM VISTAS 

À SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA - AGRAVO IMPROVIDO. 1. O simples 

atraso no pagamento do prêmio não implica suspensão ou cancelamento 

automático da cobertura securitária, fazendose necessária a constituição 

em mora do segurado, por intermédio de interpelação específica. 2. 

Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp n.º 943.289/SP, Rel. Min. 

Massami Uyeda, 4.ª Turma, j. 1.º.4.2008) Destarte, tenho que apesar de 

comprovado nos autos a inadimplência quanto as parcelas do prêmio do 

seguro contratado, a Promovida não agiu com dever de cautela no sentido 

de constituir em mora a segurada, daí porque o contrato de seguro 

permaneceu em vigor. Assim, para que não configure enriquecimento ilícito 

da parte Autora, e diante do inadimplemento configurado, faz jus a 

Promovida ao recebimento das parcelas do prêmio devidamente 

atualizadas, purgando assim a mora da segurada. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a 

presente demanda, e: A) CONDENO, a Promovida ao pagamento de R$ 

30.000,00 (dois mil reais) inerentes ao SEGURO DE VIDA – apólice nº 

93.104.323, acrescido de juros de 1% (um por cento) e correção 

monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença. B) 

DETERMINO, a parte Promovida que retenha do valor de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais) após atualizado, as parcelas inadimplentes do prêmio 

devidamente atualizadas com de juros de 1% (um por cento) e correção 

monetária pelo INPC das datas de seus respectivos vencimentos. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 21 de março de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 21 de março de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000341-80.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE KUNSLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

J. SCHLEICHER EIRELI - ME (REQUERIDO)

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000341-80.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. REQUERENTE: JORGE KUNSLER REQUERIDO: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A, CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA, J. 

SCHLEICHER EIRELI - ME Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando-se os vertentes autos constato 

que, razão assiste aos Promovido em pretender o extinção dos autos sem 

resolução do mérito, ante a absoluta incompetência desse Juízo para 

processar e julgar o presente feito. A questão em testilha ultrapassa em 

muito o valor permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos), pois 

o próprio Reclamante na peça inicial pede o valor de R$ 50.340,13 

(cinquenta mil trezentos e quarenta reais e treze centavos), portanto, esta 

ação não poderá ser processada e julgada em sede de Juizados 

Especiais, aonde o valor é até R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos 

e oitenta reais). Nesse sentido, também vem se posicionando a 

jurisprudência pátria: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

– DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO CUJO VALOR SUPERA A ALÇADA DO 

JUIZADO ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA – RECURSO 

PROVIDO – Cuidando-se de ação onde pretende a parte autora 

desconstituir débito de fornecimento de energia elétrica cujo montante é de 

R$ 14.872,19, superando em mais de 40% a alçada do Juizado Especial 

quando do ajuizamento da demanda, impõe-se seja acolhida a preliminar 

de incompetência invocada. Recurso provido. (TJRS – Proc. 71000579011 

– 1ª T.R.Cív. – Rel. Des. Clovis Moacyr Mattana Ramos – J. 16.12.2004). 

(grifei e negritei). Sabe-se que nenhuma condenação pode ultrapassar o 

valor de alçada porque o excedente é ineficaz. A própria lei estabelece 

quando esse limite pode ser ultrapassado, fixando que apenas quando se 

tratar de transação - art. 3º § 3º última parte, ou quando for homologado 

judicialmente acordo extrajudicial de qualquer valor ou natureza - art. 57, o 

que não é no presente caso. Sendo assim, não é possível imaginar que o 

devedor se submeta a uma execução, como a do exemplo, em sede de 

ajuizado quando o procedimento não autoriza valores superiores ao 

estabelecido na lei. Assim, entendo como melhor interpretação quanto às 

matérias em exame, o entendimento de que o procedimento continua 

sendo uma faculdade de escolha por parte do autor para os pedidos 

autorizados pela Lei nº. 9.099/95, desde que limitados ao valor da causa 

em 40 vezes do valor do salário mínimo para todas as hipóteses, salvo se 

decorrentes de transação ou homologação de acordo extrajudicial de 

qualquer valor ou natureza, quando estará autorizado, para a execução, 

valores superiores ao que determina a lei como sendo o limite de alçada 

dos juizados cíveis. Ante o exposto, DECLARO a incompetência absoluta 

deste juízo para conhecer e julgar os pedidos formulados na presente 

ação, julgando-o extinto com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. 

Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 24 de março de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 
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surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 24 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-92.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CRISTIANO TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000282-92.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[FINANCIAMENTO DE PRODUTO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: HELIO CRISTIANO 

TAVARES DA SILVA REQUERIDO: YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. O Promovente tem o fito de ser indenizado por danos 

morais, alegando em síntese, que recebeu cobranças via endereço 

eletrônico e telefone de dívida inexistente. A Promovida, em sede de 

contestação alega que os fatos narrados não extrapolam a esfera moral, 

bem como a cobrança foi realizada pela ASSESSORIA ZANC, por um mero 

equívoco. O ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 

373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se 

que a Promovida somente enviou email de cobrança, não há nos autos 

noticia de que tais cobranças ocorreram de forma reiterada, nem sequer 

que o nome do autor foi envaido aos órgão de proteção ao crédito. Pois 

bem, de acordo com o meu livre convencimento, tenho que não assiste 

razão a parte Promovente, pois o que houve a ela foi um mero 

desconforto/aborrecimento. A vida nos reserva alguns pequenos 

transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso 

comportamento. Em meu entender, os fatos descritos nos autos, por si só, 

não gera danos morais. O dano moral é exteriorizado por condutas que 

diminui a personalidade, ou desmoraliza os dotes do ser humano, assim 

definidos por Maria Helena Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º 

volume, Responsabilidade Civil, editora Saraiva, pág. 67/68. (destaquei e 

negritei). A jurisprudência é pacífica que só a dor real e profunda enseja 

danos morais, não meros aborrecimentos ou desgastes emocionais: Nem 

todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a 

título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado 

pela vítima seja profundo e contundente. (TAMG - Embargos Declaratórios 

- 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico). 

(grifei e negritei). O incômodo, que passou o Promovente pelo recebimento 

de email e mensagem, em meu entender, constitui mero aborrecimento, não 

suficiente para gerar danos morais. Assim, o mero incômodo, o 

desconforto, o enfado decorrentes de alguma circunstância e que o 

homem médio tem de suportar em razão de viver em sociedade, não 

servem para que sejam concedidas indenizações, e não restou em 

nenhum momento comprovado que a parte autora tenha sofrido qualquer 

tipo de coação ou humilhação nas cobranças efetuadas pela parte 

reclamada. Portanto, a reclamante não faz jus ao dano moral pleiteado. 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, com 

fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de março de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de março 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010535-54.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

OASIS CAFE RESTAURANTE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA DE ABREU CANTON (REQUERIDO)

CONSTRUTORA PRO-SILO LTDA - EPP (REQUERIDO)

LAURIMAR CARLOS CANTON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 8010535-54.2016.8.11.0050, : Espécie: PETIÇÃO (241)/

[INADIMPLEMENTO]. REQUERENTE: OASIS CAFE RESTAURANTE LTDA - 

ME REQUERIDO: CONSTRUTORA PRO-SILO LTDA - EPP, BARBARA DE 

ABREU CANTON, LAURIMAR CARLOS CANTON Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

execução de título extrajudicial proposta por OASIS CAFÉ RESTAURANTE 

LTDA - ME em face CONSTRUTORA PRO-SILIO LTDA - EPP., ambas partes 

qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do feito 

restou obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. Intimada 

para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se inerte, 

consoante certidão inclusa (Id.: 11525059). Por não promover os atos e 

diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 

de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-36.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000525-36.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARCONDES DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de execução de 

título extrajudicial proposta por MARCONDES DOS SANTOS SILVA em 

face TELEFONICA BRASIL S.A., ambas partes qualificadas nos autos em 

epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em 

razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao 

feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 

12380540). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 
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hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

24 de MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-21.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PIM MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000526-21.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: BEATRIZ PIM MARQUES REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por BEATRIZ PIM MARQUES em face TEELFONICA 

BRASIL S.A., ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. O 

prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia 

da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte 

reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 12380522). 

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de 

MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-42.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON JESUS FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000544-42.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: WANDERSON JESUS FEITOSA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por 

WANDERSON JESUS FEITOSA em face ATIVOS S/A CIA ambas partes 

qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do feito 

restou obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. Intimada 

para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se inerte, 

consoante certidão inclusa (Id.: 12380506). Por não promover os atos e 

diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 

de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-94.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO SILVA TANAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000547-94.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: AGOSTINHO SILVA TANAN REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por AGOSTINHO SILVA TANAN em face 

TEELFONCIA BRASIL S.A., ambas partes qualificadas nos autos em 

epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em 

razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao 

feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 

12380488). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

24 de MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-12.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO SILVA TANAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000546-12.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: AGOSTINHO SILVA TANAN REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por AGOSTINHA SILVA TANAN em face BANCO 

BRADESCO S.A., ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. O 

prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia 

da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte 

reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 12380470). 

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de 

MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-09.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000488-09.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, 

ASSINATURA BÁSICA MENSAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

LEANDRO DOS SANTOS FARIAS REQUERIDO: OI S.A Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

execução de título extrajudicial proposta por LEANDRO DOS SANTOS 

FARIAS em face OI S.A., ambas partes qualificadas nos autos em 

epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em 

razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao 

feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 

12380303). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

24 de MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-91.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000489-91.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, 

ASSINATURA BÁSICA MENSAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

LEANDRO DOS SANTOS FARIAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por LEANDRO DOS 

SANTOS FARIAS em face VIVO S.A., ambas partes qualificadas nos 

autos em epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado 

em razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar 

prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante 

certidão inclusa (Id.: 12380292). Por não promover os atos e diligências 

que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, ocasionando a 

paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do processo 

independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, 

nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia 

processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 

de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-11.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MOREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000462-11.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: JOAO BATISTA MOREIRA DE ARAUJO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por JOAO BATISTA MOREIRA DE ARAUJO em face 

BANCO BRADESCO S.A., ambas partes qualificadas nos autos em 

epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em 

razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao 

feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 

12380246). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 
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parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

24 de MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-88.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZETH DA SILVA FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000528-88.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: FLORIZETH DA SILVA FORTES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de execução de 

título extrajudicial proposta por FLORIZETH DA SILVA FORTES em face 

TELEFONICA BRASIL S.A., ambas partes qualificadas nos autos em 

epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em 

razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao 

feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 

12380230). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

24 de MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000251-72.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VENTURINI & RITTER VENTURINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIO CESAR MARQUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000251-72.2017.8.11.0050, : Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156)/[NOTA PROMISSÓRIA]. EXEQUENTE: VENTURINI & 

RITTER VENTURINI LTDA - ME EXECUTADO: KAIO CESAR MARQUES DOS 

SANTOS Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta 

por VENTURINI & RITTER VENTURINI LTDA - ME em face KAIO CESAR 

MARQUES DOS SANTOS, ambas partes qualificadas nos autos em 

epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em 

razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao 

feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id. 

12110498). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

24 de MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-61.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON DOUGLAS CAMARGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000394-61.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MAIKON DOUGLAS CAMARGO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta 

por MAIKON DOUGLAS CAMARGO DOS SANTOS em face ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, ambas partes qualificadas 

nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou 

obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar 

prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante 

certidão inclusa (Id.: 12110659). Por não promover os atos e diligências 

que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, ocasionando a 

paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do processo 

independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, 

nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia 

processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 

de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-39.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR LUIZ TAMIOZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000389-39.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: EDEMAR LUIZ TAMIOZZO REQUERIDO: GUILHERME 

LINARES NOLASCO Vistos. Trata-se de ação de RECLAMAÇÃO ajuizada 

por EDEMAR LUIZ TAMIOZZO em face de GUILHERME LINARES 

NOLASCO, ambos devidamente qualificados nos autos. Formada a 

angularidade da relação processual, a parte autora desistiu da ação, 

conforme consta petição constante no Id.: 11754349. Decido. Há que se 

registrar, por oportuno, que a desistência da ação, ainda que após regular 

citação, no âmbito do Juizado Especial, independe da anuência do réu, 

consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte autora, nos termos do artigo 

485, §5º, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

24 de MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-09.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO KENJI YABUNAKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000391-09.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: PLINIO KENJI YABUNAKA REQUERIDO: GUILHERME 

LINARES NOLASCO Vistos. Trata-se de ação de RECLAMAÇÃO ajuizada 

por PLINIO KENJI YABUNAKA em face de GUILHERME LINARES 

NOLASCO, ambos devidamente qualificados nos autos. Formada a 

angularidade da relação processual, a parte autora desistiu da ação, 

conforme consta petição constante no Id.: 11755255. Decido. Há que se 

registrar, por oportuno, que a desistência da ação, ainda que após regular 

citação, no âmbito do Juizado Especial, independe da anuência do réu, 

consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte autora, nos termos do artigo 

485, §5º, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

24 de MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-72.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON JOSE TONIASSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000348-72.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: NILTON 

JOSE TONIASSO REQUERIDO: OI S.A Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O Promovente alega que vêm 

enfrentando vários problemas em utilizar o PLANO DE TELEFONIA 

contratado da empresa promovida, tendo em vista que até o momento não 

foi disponibilizado o sinal de internet banda larga, pugna para o solução do 

problema, bem como reembolso pelas despesas oriundas da contratação 

do plano de internet junto a empresa OI. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (negritei e destaquei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. In casu, tenho que a matéria a ser 

apreciada necessitará de uma análise crítica mais acurada (perícia 

técnica), pois a alegação de ausência de sinal de internet relativos a 

operadora em questão, deverão ser atestados por técnicos 

especializados, bem como pela Agencia Nacional de Telecomunicações - 

ANATEL, portanto, vejo assim, a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa. Os Juizados Especiais, foram criados com base no sistema onde a 

celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, 

conforme estabelecido no artigo 3º. da lei 9.099/95, que sua competência 

para conciliação, processo e julgamento alcança as causas cíveis de 

menor complexidade, significando que, aquelas causas em que se exige a 

necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão, estariam 

fora do seu alcance. A indispensável produção de prova, necessária ao 

pleno esclarecimento da questão litigiosa, exige que o litígio deva ser 

processado e decidido perante a Justiça Comum. Ante o exposto, em 

razão da complexidade da causa, decorrente da necessidade da 

produção de prova pericial grafotécnica, DECLARO a incompetência 

absoluta deste juízo para conhecer e julgar os pedidos formulados na 

presente ação, julgando-o extinto com fundamento no artigo 51, II, da Lei 

9.099/95. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada 

no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-90.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SPIN FRANZOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000308-90.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, CITAÇÃO, LIMINAR, 

Defeito, nulidade ou anulação]. REQUERENTE: MARCIA SPIN FRANZOSI 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A presente 

ação funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Promovente nos cadastros de proteção ao crédito, visando à declaração 

de inexistência de débito e condenação do reclamado ao pagamento de 

indenização por danos morais. A análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que 

o reclamante afirma desconhecer, NO VALOR DE R$ 34,49 (trinta e quatro 

reais e quarenta e nove centavos) COM DATA DA INCLUSÃO DIA 

12/03/2017. Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto 

aos fatos constitutivos de seu direito. A Promovida em sua contestação 

alega que a cobrança é legitima, não fazendo jus a autora aos pedidos 

constantes na inicia. O ônus de prova acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, 

consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A 

documentação e alegações apresentadas pelo Promovido é totalmente 

diversa dos documentos pessoais apresentados pela Promovente, vemos 

que, nem sequer rebate os fatos narrados pela autora, a peça defensiva é 

alheia ao objeto da presente ação. No presente caso, ainda que havendo 

fraude, não exime a empresa da responsabilidade pela reparação dos 

danos decorrentes da prestação de serviço comprovadamente 

defeituoso, em face da incidência da teoria do risco do empreendimento ou 

risco da atividade profissional, que rege as relações de consumo. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços 

a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

independentemente da existência de culpa, em razão da teoria do risco da 

atividade que desempenha. A Promovida não agiu com a cautela 

necessária para condução dos seus serviços, deixou de ser diligente na 

condução de seus negócios, devendo, portanto, ser responsabilizada 

pelos danos causados, pois a falha nas cautelas da empresa cooperou, 

de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. No que se refere ao 

pedido de anulação do negócio jurídico e declaração de inexigibilidade da 

dívida, tenho que o mesmo merece acolhimento. Em contrapartida, no 

tocante a alegação de dano moral, conforme dispões a Súmula 385 do 

STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, uma vez que o débito em 

discussão somente foi disponibilizado nos órgãos de proteção ao crédito 

no dia 12/03/2017, e no cadastro de pessoa física da Promovente consta 

débitos inscritos desde o dia 22/02/2016, e não foi notificado pela autora a 

discussão referente a inscrição mais antiga, a IMPROCEDÊNCIA se impõe 

no tocante a indenização por danos morais. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com base o artigo 356, II do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, bem como inexigível o débito no valor de NO 

VALOR DE R$ 34,49 (trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos) 

COM DATA DA INCLUSÃO DIA 12/03/2017, referente ao contrato nº 

44214654641100. Ato contínuo, INTIME-SE A PROMOVIDA para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome da Promovente dos 

órgãos de proteção ao crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária, em caso de 

descumprimento, a qual desde já fixo no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta 

intimação, limitando-se ao teto do Juizado. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 

55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 24 de março de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 24 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010409-04.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE BIRCK HORST - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DE OLIVEIRA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 8010409-04.2016.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROCESSO E PROCEDIMENTO]. 

REQUERENTE: JOICE BIRCK HORST - ME REQUERIDO: TATIANE DE 

OLIVEIRA SOARES Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de execução de título extrajudicial 

proposta por JOICE BIRCK HORST - ME em face TATIANE DE OLIVEIRA 

SOARES, ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. O 

prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia 

da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte 

reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id. 12110090). 

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de 

MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-49.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

OZARIAS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN DE FARIAS GRILO 34435815877 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000022-49.2016.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: OZARIAS SANTOS 

LIMA REQUERIDO: RENAN DE FARIAS GRILO 34435815877 Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por OZARIAS 

SANTOS LIMA em face RENAN DE FARIAS GRILO, ambas partes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 456 de 1053



qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do feito 

restou obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. Intimada 

para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se inerte, 

consoante certidão inclusa (Id. 12110044). Por não promover os atos e 

diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 

de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010564-07.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J. MARTINS DO NASCIMENTO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PRO-SILO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 8010564-07.2016.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[NOTA PROMISSÓRIA]. REQUERENTE: J. 

MARTINS DO NASCIMENTO - ME REQUERIDO: CONSTRUTORA PRO-SILO 

LTDA - EPP Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta 

por J.MARTINS DA NASCIMENTO - ME em face CONSTRUTORA PRO-SILIO 

LTDA - EPP, ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. O 

prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia 

da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte 

reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id. 12109787). 

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de 

MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000005-13.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EILSON CASTRO SOARES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA (EXECUTADO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000005-13.2016.8.11.0050, : Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. 

EXEQUENTE: EILSON CASTRO SOARES DE OLIVEIRA EXECUTADO: 

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA 

Vistos. Trata-se de Execução de Sentença proposta por JEFERSON 

AVELINO DE OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte 

Executada informou o integral cumprimento da obrigação exequenda, 

conforme Id.: 12241192 Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A 

EXECUÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se Alvará conforme requerimento 

constante no Id.: 12168740. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000237-88.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FROIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ ALVES GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000237-88.2017.8.11.0050, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. EXEQUENTE: MARIA DE 

FATIMA DOS SANTOS FROIS EXECUTADO: ANDRE LUIZ ALVES GOMES 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por MARIA 

DE FATIMA DOS SANTOS em face ANDRE LUIZ ALVES GOMES, ambas 

partes qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do 

feito restou obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. 

Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se 

inerte, consoante certidão inclusa (Id. 12097730). Por não promover os 

atos e diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 

de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-04.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE JOAO PIZUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS WEGRZYN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000014-04.2018.8.11.0050 REQUERENTE: NEIDE JOAO PIZUTTI 

REQUERIDO: CARLOS WEGRZYN Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a 

presente demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência 

de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

de mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a 

qual foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. 

Ante o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente 

de intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de março de 2018 . 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 

de março de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010146-69.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PRO-SILO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 8010146-69.2016.8.11.0050, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL (1111)/[PAGAMENTO]. EXEQUENTE: JUNQUEIRA MATERIAIS E 

CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: CONSTRUTORA PRO-SILO LTDA 

- EPP Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta 

por JUNQUERIA MATERIAIS E COSNTRUÇÃO LTDA – ME em face 

CONSTRUTORA PRO-SILIO LTDA - EPP, ambas partes qualificadas nos 

autos em epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado 

em razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar 

prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante 

certidão inclusa (Id. 12097623). Por não promover os atos e diligências 

que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, ocasionando a 

paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do processo 

independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, 

nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia 

processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 

de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000233-51.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARDOSO VIEIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO SILVIO CATTANEO OAB - MT19866/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ ALVES NOGUEIRA VALERIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000233-51.2017.8.11.0050, : Espécie: PETIÇÃO (241)/

[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO]. REQUERENTE: GILSON CARDOSO 

VIEIRA OLIVEIRA REQUERIDO: SERGIO LUIZ ALVES NOGUEIRA VALERIO 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por GILSON 

CARDOSO VIEIRA OLIVIERA em face SERGIO LUIZ ALVES NOGUEIRA 

VALEIRO, ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. O 

prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia 

da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte 

reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id. 12097541). 

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de 

MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-41.2014.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JORGE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TORRE INDUSTRIA TEXTIL E ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA OAB - MT0006177A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 8010133-41.2014.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[LOCAÇÃO DE IMÓVEL]. REQUERENTE: 

JOSE JORGE RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: TORRE INDUSTRIA 

TEXTIL E ARMAZENS GERAIS LTDA Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de execução de 

título extrajudicial proposta por JOSE JORGE RODRIGUES DA SILVA em 

face TORRE INDUSTRIA TEXTIL E ARMAZENS GERAIS LTDA, ambas 

partes qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do 

feito restou obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. 

Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se 

inerte, consoante certidão inclusa (Id. 12097481). Por não promover os 

atos e diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 
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processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 

de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000373-85.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE P. MORAES EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMAR DE FREITAS CAMARGO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000373-85.2017.8.11.0050, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CORREÇÃO MONETÁRIA]. EXEQUENTE: JOSE P. 

MORAES EIRELI - ME EXECUTADO: EDEMAR DE FREITAS CAMARGO & CIA 

LTDA - ME Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta 

por JOSE P. MORAES EIRELI - ME em face EDEMAR DE FREITAS 

CAMARGO & CIA LTDA, ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. 

O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da 

inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a 

parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id. 

12097383). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

24 de MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010229-85.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN ERICON MARQUINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA FRANCISCA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 8010229-85.2016.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INADIMPLEMENTO, RESCISÃO / 

RESOLUÇÃO]. REQUERENTE: CRISTIAN ERICON MARQUINI REQUERIDO: 

ANDREIA FRANCISCA DA SILVA Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por CRISTIAN ERICON MARQUINI em face ANDREIA 

FRANCISCA DA SILVA, ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. 

O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da 

inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a 

parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id. 

12088566). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

24 de MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-08.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO DE JESUS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000210-08.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ATOS UNILATERAIS]. REQUERENTE: 

FRANCINALDO DE JESUS DA CONCEICAO REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. Trata-se de Execução de 

Sentença proposta por FRANCINALDO DE JESUS DA CONCEIÇÃO em face 

de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNIÇÕES S.A., ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte Executada 

informou o integral cumprimento da obrigação exequenda. Isto posto, 

JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

Alvará conforme requerimento constante no Id.: 12379845. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de MARÇO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 

24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-69.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IVERSON CLAUDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000042-69.2018.8.11.0050 REQUERENTE: IVERSON CLAUDINO DA 

SILVA REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Vistos. Dispenso 
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o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, não 

compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da parte 

reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos termos 

do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá 

em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de 

março de 2018 . Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 24 de março de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-84.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA CARVALHO SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000041-84.2018.8.11.0050 REQUERENTE: JOSE MARIA CARVALHO 

SILVA FILHO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a presente demanda e, 

devidamente intimada, não compareceu a audiência de conciliação. Sendo 

assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em face da 

ausência da parte reclamante à audiência para a qual foi regularmente 

intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o 

prazo recursal correrá em cartório, independentemente de intimação. 

Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 24 de março de 2018 . Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 24 de março de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000022-78.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE DINIZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000022-78.2018.8.11.0050 REQUERENTE: MEIRE DINIZ DE LIMA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a presente 

demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência de 

conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a qual 

foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante 

o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente de 

intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada 

no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de março de 2018 . Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de março de 

2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000021-93.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE DINIZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000021-93.2018.8.11.0050 REQUERENTE: MEIRE DINIZ DE LIMA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a presente 

demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência de 

conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a qual 

foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante 

o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente de 

intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada 

no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de março de 2018 . Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de março de 

2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000007-12.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE DINIZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000007-12.2018.8.11.0050 REQUERENTE: MEIRE DINIZ DE LIMA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a presente 

demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência de 

conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a qual 

foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante 

o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente de 

intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada 

no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 
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9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de março de 2018 . Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de março de 

2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-11.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE DINIZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000020-11.2018.8.11.0050 REQUERENTE: MEIRE DINIZ DE LIMA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a presente 

demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência de 

conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a qual 

foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante 

o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente de 

intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada 

no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de março de 2018 . Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de março de 

2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-25.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SARA FABIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000032-25.2018.8.11.0050 REQUERENTE: SARA FABIANA DA SILVA 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos. Dispenso 

o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, não 

compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da parte 

reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos termos 

do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá 

em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de 

março de 2018 . Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 24 de março de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-90.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DE MELO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000060-90.2018.8.11.0050 REQUERENTE: ALEXSANDRO DE MELO 

SILVA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, não 

compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da parte 

reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos termos 

do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá 

em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de 

março de 2018 . Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 24 de março de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-75.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DE MELO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000061-75.2018.8.11.0050 REQUERENTE: ALEXSANDRO DE MELO 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a presente 

demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência de 

conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a qual 

foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante 

o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente de 

intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada 

no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de março de 2018 . Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de março de 

2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-15.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA GIACOMINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)
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GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000410-15.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: MARIA CRISTINA GIACOMINI REQUERIDO: GAZIN 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO proposta por MARIA CRISTINA GIACOMINI em face de 

GAZIN INDSUTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA E OUTROS, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte 

Executada informou o integral cumprimento da obrigação exequenda, 

tendo a parte autora expressado sua concordância, conforme Id.: 

11546742 Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de MARÇO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 

24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000042-06.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKE JACOBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL SA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000042-06.2017.8.11.0050, : Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 

6858/80 (74)/[BEM DE FAMÍLIA]. REQUERENTE: MAIKE JACOBI 

INTERESSADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010396-05.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON AVELINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 8010396-05.2016.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JEFERSON AVELINO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Trata-se de Execução de 

Sentença proposta por JEFERSON AVELINO DE OLIVEIRA em face de 

BANCO BRADESCO ambos qualificados nos autos em epígrafe. No 

decorrer do procedimento a parte Executada informou o integral 

cumprimento da obrigação exequenda, conforme Id.: 11962153/11962161. 

Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se Alvará conforme requerimento constante no Id.: 12359230. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de MARÇO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 

24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-03.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000081-03.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LUIZ MARIANO REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Trata-se de 

Execução de Sentença proposta por LUIZ MARIANO em face de ATIVOS 

S/A CIA DE SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte 

Executada informou o integral cumprimento da obrigação exequenda, 

conforme Id.: 11691172. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A 

EXECUÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se Alvará conforme requerimento 

constante no Id.: 11780181 Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-95.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA PAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000534-95.2017.8.11.0050 REQUERENTE: ELIZANGELA PAZ DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, não 

compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da parte 

reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos termos 

do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá 

em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de 

março de 2018 . Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 24 de março de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143779 Nr: 2132-64.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Aparecido de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32865 Nr: 2984-69.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erondi Evandro Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Pereira de Souza, Valdirene Gonçalves 

de Souza, Marco Nonato Arraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846/MT, Marcelo da Silva Lima - OAB:4272/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELE LUIZARI 

STÁBILE, para devolução dos autos nº 2984-69.2010.811.0051, Protocolo 

32865, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33950 Nr: 493-55.2011.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Pereira de Souza, Valdirene Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erondi Evandro Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA - 

OAB:4846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:11210-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELE LUIZARI 

STÁBILE, para devolução dos autos nº 493-55.2011.811.0051, Protocolo 

33950, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120040 Nr: 1169-90.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valnei Luiz Gueno, Umberto João Gueno, 

Valdemiro Gueno - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:4660-B, 

ANDREIA LEHNEN - OAB:10752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos a guia emitida referente ao 

comprovante de pagamento que foi juntado aos autos, em razão de ser 

exigido pela Central de Mandados desta Comarca a apresentação da guia 

juntamente com o comprovante de pagamento para a distribuição do 

mandado ao Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 104855 Nr: 871-35.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Neves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a autarquia demandada, embora intimada não se 

manifestou acerca do laudo pericial. Desta feita, verificando "prima facie" 

que não houve pedido a ser sanado pela perita, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA AS PARTES apresentarem, sucessivamente, no prazo de 15 dias, 

alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73015 Nr: 2003-69.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EANM, CAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, compareceu na presente data a esta secretaria, 

Cleidiane Almeida Neves e informou seu atual endereço, sendo este Rua 

D, Quadra 04, nº13, Bairro Santa Rosa, saindo a mesma intimada no prazo 

de 15(quinze) dias para querendo manifestar-se acerca do 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72511 Nr: 1499-63.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Dorr Holshu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Colombo S.A - Comércio de Utilidades 

Domésticas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Fernando Valente 

Colombo - OAB:89949/RJ
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 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS AS PARTES 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do retorno dos 

autos doTribunal de Justiça de Mato Grosso , requerendo o que entender 

de direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 140123 Nr: 412-62.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezequias de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA DA DECISÃO DE REF. 10: "Pelo exposto, nos 

termos do art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido antecipatório feito pelo 

Requerente para determinar a suspensão da eficácia das cláusulas 

contratuais que se refiram ao preço do lote e à forma de correção das 

prestações mensais. Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido 

de consignação feito na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 

396,39, tido por suficiente para a liberação das obrigações assumidas por 

ele. No ponto, rejeita-se a pretensão de, desde logo, proceder-se à 

compensação do suposto excesso já pago. É que, em relação a tais 

prestações, já quitadas, inexiste perigo de dano a autorizar a imediata 

compensação. Mais adequado, então, é que se reajustem as prestações a 

partir do presente momento, postergando para depois do trânsito em 

julgado a análise da pertinência de eventual abatimento. O Requerente 

deverá efetuar o depósito mensal das prestações independentemente de 

nova autorização judicial, só sendo considerado em mora se deixar de 

assim proceder, caso em que se admitirá à Requerida a utilização dos 

meios comuns de defesa, aí incluídos o protesto da dívida e a anotação em 

cadastro de maus pagadores. Embora os princípios constitucionais 

direcionadores de todo processo judicial assim já recomendassem, o Novo 

Código de Processo Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a 

fase do saneamento e da organização do processo como o momento 

adequado para eventual inversão do ônus da prova. POSTERGO para o 

saneador, portanto, a análise do pedido de alteração dos encargos 

probatórios, embasada, evidentemente, não só na legislação consumerista 

(art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual diploma processual (art. 373 

do NCPC). (...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 18728 Nr: 1026-53.2007.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Cimadon dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onisvaldo Emilio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Stumpf Jacob 

Gonçalves - OAB:5362 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO da inventariante, na pessoa de seu 

procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias retirar a carta precatória 

expedida, a fim de providenciar o seu preparo e distribuição na Comarca 

de Alto Garças - MT, ou promova o recolhimento das custas de 

distribuição, nos termos do artigo 389 da CNGC/TJMT, sob pena de 

remoção do encargo. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 33319 Nr: 3438-49.2010.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdBAL, AHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26004 Nr: 114-85.2009.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armelindo Cattani - Me, Armelindo Cattani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abrahão Gomes Bezerra Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ FOLETTO, para 

devolução dos autos nº 114-85.2009.811.0051, Protocolo 26004, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 26825 Nr: 933-22.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Aparecido Facholli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 116116 Nr: 5237-20.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Paulo Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerônimo e Jerônimo Júnior Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504/MT

 Processo nº 5237-20.2016.811.0051 (Código 116116).DEFIRO, pois, a 

inversão do ônus da prova.Dando prosseguimento ao feito, REABRO a 

oportunidade das partes de indicarem, no prazo de (05) cinco dias, as 

provas que pretendem produzir, especificando-as com objetividade e 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.Após, decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

deferimento ou não das provas requeridas, designação de audiência ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Campo Verde, 02 de abril de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143733 Nr: 2099-74.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Extraluz Moveis e Eletrodomesticos LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Espírita Lar Maria de Lourdes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 
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OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte embargante para que 

indique seu endereço eletrônico, consigne se tem interesse na realização 

da audiência de conciliação ou de mediação, esclareça a divergência 

quanto ao Juízo do Foro de eleição das partes, bem como acoste aos 

autos o comprovante do recolhimento das custas e taxas judiciárias, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, 

com fulcro nos artigos 319, II e VII, 320 e 321, parágrafo único, todos do 

novo Código de Processo Civil.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Campo Verde, 27 de março de 2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 140834 Nr: 768-57.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo dos Santos Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, 

DECIDO:a)INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.b)REMETAM-SE os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca para designação de sessão de mediação/conciliação entre as 

partes, quantas forem necessárias para viabilizar a solução consensual 

do conflito, atentando-se para o disposto no art. 334, § 2º, 

NCPC;c)CITE-SE a parte contrária para que compareça a sessão de 

conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu advogado ou 

Defensor Público, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida 

ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, 

NCPC);(...)f)DEVERÁ o requerido manifestar expressamente eventual 

desinteresse na autocomposição, no prazo de 10 (dez) dias de 

antecedência da aludida audiência (art. 334 §5º NCPC) sendo que o prazo 

para a resposta, nesta hipótese, iniciar-se-á do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 335, II, NCPC). g)ADVIRTAM-SE as partes que o seu 

não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado;h)Não realizado 

o acordo, a parte requerida poderá apresentar contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), sob de pena de serem havidas 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a advertência do art. 341 do 

NCPC.i;j)CONCEDO os benefícios da justiça gratuita.k)DEFIRO a inversão 

do ônus da provaINTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Campo Verde, 27 de março de 2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 136681 Nr: 9129-97.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero de Almeida Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266

 Certifico e dou fé que, intimo a parte requerente para IMPUGNAR a 

Contestação de ref. 26, no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 136624 Nr: 9089-18.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edigar Cândido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266

 Certifico e dou fé que, intimo a parte requerente para IMPUGNAR a 

Contestação de ref. 30, no prazo legal. É o que me cumpre.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000755-75.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

ALBANO DENICOLO OAB - MT13.516-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDMAR OLIVEIRA DA SILVA (DEPRECADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal se manifestar da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, com a diligência negativa, requerendo o que entender de 

direito. É o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010393-47.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MG FARMACIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIE HELISSON ROMAO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, se manifestar do retorno da 

carta precatória cumprida com a finalidade não atingida, requerendo o que 

entender de direito. É o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010999-85.2010.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR APARECIDO PEREIRA DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - MT0005945A-B (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que analisando os autos, constatei que o veículo 

localizado via RENAJUD foi baixada a restrição, conforme expedientes 

juntados no ID: 1176731. Quepor horas deixei de cumprir final da decisão 

constante no ID: 1176724, haja vista o lapso temporal. Que nos termos da 

legislaçao vigente, impulsiono o feito, a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo legal indicar a possível localização do veículo, a fim de que seja 

dado o integral cumprimento da decisão acima mencionada. É o que me 

cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010298-51.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO COSTA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UANDERSON XAVIER BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, analisando os autos conastatei que até a 

presente data não houve resposta da intimação constante no ID: 

11007783. Que nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito a fim 

de intimar as partes para, no prazo legal requerer o que entender de 

direito. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-74.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 11 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-89.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA GOMES DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-32.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUIANA FIOROTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 24 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-49.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BONAVIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA PRATI OAB - MT22253/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-75.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON SANTANA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 11 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-48.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA CRISTINA SANCHES CORTEZ BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-54.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PEREIRA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 11 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-40.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA GONCALVES DESERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 24 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-82.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA KAREN DE ARAUJO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 11 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-54.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GISELIA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAILTON FERNANDES DE PAULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerido(a) na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

19/04/2018 às 16:00hs, na sede do Juizado Especial - Campo Verde/MT. 

ADVERTÊNCIAS: 1- O não comparecimento às audiências importará em 

revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano. 2. Pretendendo produzir prova 

testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá à parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-54.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GISELIA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAILTON FERNANDES DE PAULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

19/04/2018 às 16:00hs, na sede do Juizado Especial - Campo Verde/MT. 

ADVERTÊNCIAS: 1). O não comparecimento às audiências importará em 

extinção e arquivamento do feito, bem como, na condenação de custas 

judiciais. 2). Pretendendo a parte reclamante produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3). Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá à parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-41.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE DE FREITAS SANTOS OAB - MT0016417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 24 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000436-10.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVTON SCHMIDT DONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

19/04/2018 às 17:00hs, na sede do Juizado Especial - Campo Verde/MT. 

ADVERTÊNCIAS: 1). O não comparecimento às audiências importará em 

extinção e arquivamento do feito, bem como, na condenação de custas 

judiciais. 2). Pretendendo a parte reclamante produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3). Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá à parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000436-10.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVTON SCHMIDT DONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerido(a) na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

19/04/2018 às 17:00hs, na sede do Juizado Especial - Campo Verde/MT. 

ADVERTÊNCIAS: 1- O não comparecimento às audiências importará em 

revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano. 2. Pretendendo produzir prova 

testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá à parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-94.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON VEDOVATTO (REQUERENTE)
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CLAUDINO VEDOVATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO OAB - MT20200/O (ADVOGADO)

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerido(a) na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

26/04/2018 às 16:00hs, na sede do Juizado Especial - Campo Verde/MT. 

ADVERTÊNCIAS: 1- O não comparecimento às audiências importará em 

revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano. 2. Pretendendo produzir prova 

testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá à parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-94.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON VEDOVATTO (REQUERENTE)

CLAUDINO VEDOVATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO OAB - MT20200/O (ADVOGADO)

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

26/04/2018 às 16:00hs, na sede do Juizado Especial - Campo Verde/MT. 

ADVERTÊNCIAS: 1). O não comparecimento às audiências importará em 

extinção e arquivamento do feito, bem como, na condenação de custas 

judiciais. 2). Pretendendo a parte reclamante produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3). Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá à parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-41.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ZANELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LIMA CORREA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerido(a) na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

26/04/2018 às 17:00hs, na sede do Juizado Especial - Campo Verde/MT. 

ADVERTÊNCIAS: 1- O não comparecimento às audiências importará em 

revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano. 2. Pretendendo produzir prova 

testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá à parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-41.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ZANELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LIMA CORREA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

26/04/2018 às 17:00hs, na sede do Juizado Especial - Campo Verde/MT. 

ADVERTÊNCIAS: 1). O não comparecimento às audiências importará em 

extinção e arquivamento do feito, bem como, na condenação de custas 

judiciais. 2). Pretendendo a parte reclamante produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3). Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá à parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010311-50.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR DE SOUZA MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 08 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-27.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGES ADRIANO MANOEL DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-61.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVALDO CAMPOS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 28/05/2018 

às 14hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE KARINE DA SILVA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 28/05/2018 

às 15:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUNIOR RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 29/05/2018 

às 13:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-80.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 08 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-80.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 08 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 29/05/2018 

às 13hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-68.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELIA CONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

URICHELLY MARIANE PEREIRA RONDON (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 29/05/2018 

às 09hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 29/05/2018 

às 09hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-23.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARDOSO FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 29/05/2018 

às 10:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001017-25.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO (REQUERENTE)

LUCINDO LOPES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CAMILO DE GODOY OAB - MT13405/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BAREA CEZAR & CEZAR LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que a sentença transitou em julgado. Ato contínuo, impulsiono o 

feito a fim de intimar o patrono dos demandantes para que requeira o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001306-55.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DE SOUZA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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FONTES E FONTES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tendo em vista o retorno do A.R sob o motivo "mudou-se", impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte autora para dar andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001040-68.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIZ VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 08 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-63.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDJAVAN SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 01 de março de 

2018 Caroline Schneider Guanas Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-63.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDJAVAN SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 01 de março de 

2018 Caroline Schneider Guanas Simões Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16728 Nr: 2636-90.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalvanio Carlos Quequeto ME, Dalvanio Carlos 

Quequeto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jupia Oliveira Mestre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Flávio Luciano de Tarson Huergo Bauermeister - 

OAB:7328-B/MT, Ricardo Marques de Abreu - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivanildo José Ferreira - 

OAB:8213/MT

 Certifico que, nos termos da Legislação vigente, impulsiono o feito a fim 

de intimar a parte autora para, no prazo legal se manifestar quanto ao 

retorno da carta precarória, requerendo o que entender de direito. É o que 

me cumpre.

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61328 Nr: 1756-81.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIS BOEIRA DO 

NASCIMENTO E SILVA - OAB:201485/O MT

 Nos termos do Provimento 052/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o réu a apresentar suas alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55410 Nr: 1474-77.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes de que foi designada perícia para a data de 17/04/2018, 

às 13 hs, no PSF Mutirão de Canarana-MT, pelo perito nomeado Dr. Thiago 

Bittencourt Ianches Barbosa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54670 Nr: 1091-02.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON DE OLIVEIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Jhennifer Thais de 

Souza Alves - OAB:22184-O - MT, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:16.067/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a devolução da carta precatória de citação sem 

cumprimento de sua finalidade, impulsiono os autos ao exequente para 

que se manifeste nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55016 Nr: 1274-70.2016.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Lopes Farias Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A, André Stuart Santos - OAB:10.637/MS, FERNANDA 

SCHAFER QUEIROZ - OAB:18671-O, Guilherme Frederico de 

Figueiredo Castro - OAB:10647-MS, José Henrique Silva Vigo - 

OAB:17074-A MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que a carta de citação foi devolvida pelos 

Correios sob a justificativa "mudou-se" (Endereço Rua Sergipe, n. 811, 

apto 402, Centro, Londrina-PR). Assim, face a negativa de citação do 

requerido, impulsiono os autos ao requerente para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59142 Nr: 495-81.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO PAIXÃO DE ASSIS, Olga Rampazzo Farina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Salte Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, HELIO PERDOMO - OAB:OAB/SP 73184, Márcio 

Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior Fülber Caumo - 

OAB:9.918/MT, Pedro Miranda de Oliveira Sobrinho - OAB:77881/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Eduardo Tanus - 

OAB:80782/SP

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos para que sejam os patronos das partes acerca da 

designação das praças, sendo designada a Primeira para o dia 16/04/2018 

e o Segundo para o dia 14/05/2018, ambos às 10h30min(MT), sendo que 

as praças serão realizadas em conformidade com o edital expedido, e com 

transmissão ao vivo pela internet e disponibilização imediata no portal de 

leilões eletrônicos, www.leilaobrasil.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60499 Nr: 1296-94.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de pensão por 

morte decorrente de atividade de segurado especial por atividade rural 

proposta por JOSINA FERNANDES DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), ambos qualificados e 

representados, aduzindo, em síntese, que esposo(a)/companheiro(a) que 

trabalhava no campo junto com o requerente veio a óbito. Pleiteia seja o 

benefício declarado judicialmente e instruiu o pedido com os documentos 

necessários.

 Processo com trâmite regular postulando as partes pelas suas 

pretensões iniciais.

É o relato. Decido.

A demanda não procede.

Com efeito, conforme consta nos autos, consta dos autos que o “de 

cujus” Geraldo Dornelio de Souza deixou como viúva Maria Gomes 

Dorneles e seis filhos com ela (fls. 17). Ora, fosse a requerente a 

convivente do “de cujus” à época do óbito, teria sido anotada sua 

indicação de companheira, dado que o companheiro ao momento do óbito, 

que normalmente é o convivente.

A prova testemunhal não pode, de per si, sustentar a pretensão.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE OS PEDIDOS manejados pela Autora contra a parte Ré, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Condeno a Demandante ao pagamento das custas e dos honorários de 

sucumbência, que arbitro, em observância dos critérios legais, em R$ 

1.000,00 (mil reais), sujeitando a cobrança de tais verbas, no entanto, às 

condições e prazo a que aludem os artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53146 Nr: 205-03.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de pensão por 

morte decorrente de atividade de segurado especial por atividade rural 

proposta por JOSÉ APARECIDO EVANGELISTA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), ambos qualificados e 

representados, aduzindo, em síntese, que esposo(a)/companheiro(a) que 

trabalhava no campo junto com o requerente veio a óbito. Pleiteia seja o 

benefício declarado judicialmente e instruiu o pedido com os documentos 

necessários.

 Processo com trâmite regular postulando as partes pelas suas 

pretensões iniciais.

É o relato. Decido.

A demanda não procede.

Com efeito, conforme consta nos autos, o autor de 2002 a 2016 tem 

exercido diversos empregos, em vários anos com longa trajetória de 

continuidade (fls. 78 a 82), desta forma descaracterizando a típica 

atividade rural de trabalho em regime de economia familiar.

A prova testemunhal não pode, de per si, sustentar a pretensão.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE OS PEDIDOS manejados pela Autora contra a parte Ré, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Condeno a Demandante ao pagamento das custas e dos honorários de 

sucumbência, que arbitro, em observância dos critérios legais, em R$ 

1.000,00 (mil reais), sujeitando a cobrança de tais verbas, no entanto, às 

condições e prazo a que aludem os artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56945 Nr: 2422-19.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Leopoldina de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohor - 

OAB:2.376/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:OAB/MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, julgo procedente o pedido formulado na inicial e condeno o 

INSS, a implantar o benefício previdenciário, obedecidos os seguintes 

parâmetros:- Beneficiário: MARIA JOSÉ LEOPOLDINA DE JESUS, CPF 

495.634.321-34- Benefício Concedido: PENSÃO POR MORTE- DIB: 

26/11/2015 (DER)- DIP: Concedo ao INSS o prazo de 60 (sessenta) dias 

para a implantação do benefício a partir da intimação.- RMI: 100% do valor 

do salário de benefício percebido pelo “de cujus” (ANTENOR CRUZ DO 

NASCIMENTO, CPF 861.909.701-68)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 48053 Nr: 619-35.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regiane Onofre da Silva Bueno de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de aposentadoria 

por idade rural proposta por REGIANE ONOFRE DA SILVA BUENO DE 

ARAÚJO em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(INSS), ambos qualificados e representados, aduzindo, em síntese, que 

o(a) esposo(a)/companheiro(a) que trabalhava no campo junto com o 

requerente veio a óbito. Pleiteia seja o benefício declarado judicialmente e 

instruiu o pedido com os documentos necessários.

Processo com trâmite regular postulando as partes pelas suas pretensões 

iniciais.

É o relato. Decido.
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A demanda não procede.

Com efeito, a própria autor nos idos de 2012 a 2015 era funcionária de 

Supermercado (fls. 62), tendo o óbito ocorrido em 28/09/2014 (fls. 26), 

póca em que a autora estava na cidade e não no campo, pelo emprego em 

supermercado (artigo 11, § 10, I, da Lei de Benefícios).

Tal situação já não se tratava de agricultor (artigo 12, § 1º, da lei 

8.213/91), desvirtua o regime de economia familiar para os fins de 

aposentadoria rural, porque os membros não se sustinham da terra, como 

demanda a legislação e da mesma forma não permite que se configure a 

pensão por morte, já que não era família em regime de economia familiar no 

campo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE OS PEDIDOS manejados pela Autora contra a parte Ré, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Condeno a Demandante ao pagamento das custas e dos honorários de 

sucumbência, que arbitro, em observância dos critérios legais, em R$ 

1.000,00 (mil reais), sujeitando a cobrança de tais verbas, no entanto, às 

condições e prazo a que aludem os artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49162 Nr: 1297-50.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramão Corzim Ricardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de pensão por 

morte decorrente de atividade de segurado especial por atividade rural 

proposta por RAMÃO CORZIM RICARDO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), ambos qualificados e 

representados, aduzindo, em síntese, que esposo(a)/companheiro(a) que 

trabalhava no campo junto com o requerente veio a óbito. Pleiteia seja o 

benefício declarado judicialmente e instruiu o pedido com os documentos 

necessários.

 Processo com trâmite regular postulando as partes pelas suas 

pretensões iniciais.

É o relato. Decido.

A demanda não procede.

Com efeito, os documentos juntados na exordial, contratos de trabalho 

como empregado de empresas rurais, não indicam atividade rural típica de 

segurado especial, mas de empregado rural pelo regime da CLT. Ademais, 

não demonstrado o vínculo de subordinação econômica (dependência) do 

autor em relação à falecida Clementina Torres Ricardo.

A prova testemunhal não pode, de per si, sustentar a pretensão.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE OS PEDIDOS manejados pela Autora contra a parte Ré, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Condeno a Demandante ao pagamento das custas e dos honorários de 

sucumbência, que arbitro, em observância dos critérios legais, em R$ 

1.000,00 (mil reais), sujeitando a cobrança de tais verbas, no entanto, às 

condições e prazo a que aludem os artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54393 Nr: 931-74.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILOMENA GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de aposentadoria 

por idade rural proposta por FILOMENA GONÇALVES DOS SANTOS em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), ambos 

qualificados e representados, aduzindo, em síntese, que trabalha em 

atividade rural há mais de 15 anos. Pleiteia seja o benefício declarado 

judicialmente e instruiu o pedido com os documentos necessários.

 Processo com trâmite regular postulando as partes pelas suas 

pretensões iniciais.

É o relato. Decido.

A demanda não procede.

Com efeito, os documentos juntados não trazem sequer início de prova 

material, quanto mais contemporaneidade, os poucos documentos que há 

nos autos, referem-se ao esposo da autora trabalhando como empregado 

em empresa rural, ou seja, regime de CLT e não de segurado especial.

A prova testemunhal não pode, “de per si”, sustentar a pretensão.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE OS PEDIDOS manejados pela Autora contra a parte Ré, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Condeno a Demandante ao pagamento das custas e dos honorários de 

sucumbência, que arbitro, em observância dos critérios legais, em R$ 

1.000,00 (mil reais), sujeitando a cobrança de tais verbas, no entanto, às 

condições e prazo a que aludem os artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49248 Nr: 1367-67.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO ROSALEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de aposentadoria 

por idade rural proposta por ARLINDO ROSALEM em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), ambos qualificados e 

representados, aduzindo, em síntese, que trabalha em atividade rural há 

mais de 15 anos. Pleiteia seja o benefício declarado judicialmente e instruiu 

o pedido com os documentos necessários.

 Processo com trâmite regular postulando as partes pelas suas 

pretensões iniciais.

É o relato. Decido.

A demanda não procede.

Com efeito, pelo contexto probatório, verificou-se em consulta ao CEI 

Anoreg de MT (https://cei-anoregmt.com.br) que o autor tem negócios e 

possui diversos imóveis 60 ocorrências no Registro de Imóveis (consulta 

anexa), as quais incluem diversos imóveis em Paranatinga e Cuiabá, e 

ainda 9 escrituras públicas (ato típico de transferência de imóvel) 

revelando efetiva natureza negocial típica de empresário, revelando, 

claramente que se trata de empresário e não de agricultor familiar.

A prova testemunhal não pode, “de per si”, sustentar a pretensão.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE OS PEDIDOS manejados pela Autora contra a parte Ré, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dispensada a gratuidade, pois, como visto, a autora se trata de 

empresária juntamente com seu esposo e como determina a lei, a tais não 

se aplica o conceito de pobreza.

Condeno o Demandante ao pagamento das custas e dos honorários de 

sucumbência, que arbitro, em observância dos critérios legais, 10% do 

valor da causa.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57690 Nr: 2778-14.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de aposentadoria 

por idade rural proposta por MARIA DE LURDES ROCHA DOS SANTOS em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), ambos 

qualificados e representados, aduzindo, em síntese, que trabalha em 

atividade rural há mais de 15 anos. Pleiteia seja o benefício declarado 

judicialmente e instruiu o pedido com os documentos necessários.

 Processo com trâmite regular postulando as partes pelas suas 

pretensões iniciais.

É o relato. Decido.

A demanda não procede.

Com efeito, os documentos juntados não trazem sequer início de prova 

material, quanto mais contemporaneidade, os poucos documentos que há 

nos autos, referem-se ao esposo da autora trabalhando como empregado 

em empresa rural, ou seja, regime de CLT e não de segurado especial.

A prova testemunhal não pode, “de per si”, sustentar a pretensão.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE OS PEDIDOS manejados pela Autora contra a parte Ré, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Condeno a Demandante ao pagamento das custas e dos honorários de 

sucumbência, que arbitro, em observância dos critérios legais, em R$ 

1.000,00 (mil reais), sujeitando a cobrança de tais verbas, no entanto, às 

condições e prazo a que aludem os artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62326 Nr: 2283-33.2017.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAGARÇAS AUTO POSTO, André Luiz Bueno Curi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELSON GUEDES DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 

OAB:43919, SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - OAB:17671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador RAFAEL FERREIRA DA SILVA e SIMIRAMY 

BUENO DE CASTRO, RAFAEL FERREIRA DA SILVA, para que providencie 

o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a 

guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o 

pagamento comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 44086 Nr: 456-89.2014.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MAIKEL DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 Vistos

Cuida-se de embargos de declaração de sentença, interposto por MÁRCIO 

ROGÉRIO PARIS, alegando omissão na sentença quanto à fixação de 

honorários advocatícios.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo recebimento dos 

embargos de declaração, e no mérito, para que seja corrigida a omissão 

alegada.

 É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Inicialmente, esclarece-se que um dos objetivos dos embargos de 

declaração é sanar a omissão de um ponto contido na determinação 

judicial, conforme disposto no artigo 382 do Código de Processo Penal.

 A figura do defensor dativo está prevista no Código de Processo Penal, 

artigo 263.

A defesa do acusado reconhecidamente pobre, em regra exercida pela 

Defensoria Pública, excepcionalmente, pode ser cometida a advogado dos 

quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), quando inexistente ou 

deficiente a defensoria.

Embora não exista previsão legal específica para arbitramento de 

honorários na hipótese em que a curadoria especial é exercida por 

advogado inscrito na OAB, aplica-se, analogicamente, o artigo 22, §1º da 

Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que estabelece: “O advogado, quando 

indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de 

impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, 

tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada 

pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.”

Desta forma, conheço dos presentes Embargos Declaratórios, porquanto 

tempestivos, e JULGO-OS PROCEDENTES, para fim de sanar a omissão 

contida na sentença, arbitrando, em favor do advogado Márcio Rogério 

Paris, honorários advocatícios no patamar de 068 URH, ônus este a ser 

suportado pelo Estado de Mato Grosso.

Esclareço que permanecem inalterados os demais comandos sentenciais.

Cumpra-se.

Em tempo, deverá a Secretaria certificar eventual trânsito em julgado da 

sentença, promovendo as devidas anotações e arquivamento de praxe.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 44407 Nr: 725-31.2014.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. I. A. GEHRKE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 725-31.2014.811.0029 código 44407

 ESPÉCIE: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: M. I. A. GEHRKE - ME

INTIMANDO(A, S): Réu(s): M. I. A. Gehrke - Me, CNPJ: 18087238000161, 

brasileiro(a), Endereço: Av. Mato Grosso, Nº 907, Bairro: Jardim Tropical, 

Cidade: Canarana-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/03/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Trata-se de ação civil pública promovida pelo 

Ministério Público contra MIA Gerke LTDA, por desatenção nos cuidados 

com pneus que trabalharia em processo de vulcanização, por conta do 

acumulo de água e riscos de doenças, como a dengue. Processo em 

trâmite regular. Às fls. 97 o autor pede a extinção do feito pela extinção da 

pessoa jurídica. É o relato. DECIDO. Acolho a postulação dado que a 

empresa foi encerrada. Julgo extinto o feito sem resolução do mérito nos 

termos do artigo 485, VI, do NCPC. Sem custas, nem honorários. PRIC, 

após, ao arquivo. Canarana, 5 de março de 2018. Darwin de Souza 

Pontes, Juiz de Direito.

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 27 de março de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64792 Nr: 3746-10.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883-A/MT

 Vistos etc.

 Apresentada a Resposta à Acusação, na forma do artigo 396-A, do 

Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397, do Código de Processo Penal.

Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 15 de maio 
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de 2018, às 14h30min (horário oficial do MT), ocasião que serão ouvidas 

as testemunhas de Acusação e Defesa e será procedido o interrogatório 

do acusado.

Atente-se a Sra. Gestora Judiciária, que se houver testemunhas 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta precatória.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66096 Nr: 862-71.2018.811.0029

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERUSA BORGES CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO WILMAR FLEURY 

FERNANDES - OAB:OAB/GO 15.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora, através de seu procurador, para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 320 e 

artigo 321, ambos do Código de Processo Civil, para que traga aos autos 

documento hábil a comprovar a negociação de compra e venda do veículo 

descrito na inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 29683 Nr: 1192-78.2012.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Sousa da Silva, LAURENTINO JOAQUIM 

DE ALMEIDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883-A/MT

 Vistos

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público em face de 

Nelson Sousa da Silva e Laurentino Joaquim de Almeida Neto, pelo 

cometimento, em tese, do delito tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV, do 

Código Penal.

 Recebida a denuúncia às fls. 84, determinou-se a citação dos acusados, 

tendo sido expedidas duas cartas precatórias.

Às fls. 94/95 e 104/105, o acusado Nelson, por intermédio de seu 

advogado, requereu a juntada de atestado médico, bem como manifestou 

pela designação de audiência de instrução para data posterior ao 

tratamento dele.

 Na sequência houve a devolução da missiva expedida ao Juízo da 

Comarca de Ribeirão Cascalheira, com diligência negativa.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu pela citação via 

edital do acusado Nelson.

 Decido.

 Indefiro, por ora, o pedido ministerial.

Considerando que o acusado Nelson já se manifestou nos autos, por meio 

de seu advogado, intime-se o douto causídico para que indique nos autos 

o endereço atualizado do acusado Nelson Souza da Silva.

 Em relação ao acusado Laurentino Joaquim de Almeida Neto requisitem-se 

informações ao Juízo da Comarca de Aragarças/GO, quanto ao 

cumprimento da missiva expedida.

 Por fim, conclusos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61886 Nr: 2025-23.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA BRENTANO- ME, LÍRIO BRENTANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA ME, 

DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eidilaine Carla Vilela Carrijo - 

OAB:OAB/MT 23681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2025-23.2017.811.0029 código 61886

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: LUCIA BRENTANO- ME e LÍRIO BRENTANO

PARTE RÉ: DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA ME e DEIDISON MARTINS DE 

OLIVEIRA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Deidison Martins de Oliveira, Cpf: 

73294152191, Rg: 1268694 TEM GO, brasileiro(a), Endereço: Em lugar 

incerto e não sabido.

Requerido(a): Deidison Martins de Oliveira Me, CNPJ: 26522860000189, 

brasileiro(a), Endereço: Em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/07/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 30.689,05

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Lúcia Brentano-ME e Lúcia Brentano, propoe AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO D VEÍCULO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA DE CCCARÁTER ANTECEDENTE COM PEDIDO DE 

LIMINAR, em desfavor de Deidison Martins de oliveira-ME e Deidison 

Martins de Oliveira

DESPACHO: Autos nº. 2025-23.2017.811.0029 (61886) Vistos. LUCIA 

BRENTANO – ME E LIRIO BRENTANO ajuizaram pedido de busca e 

apreensão de veículo de tutela provisória de urgência, contra DEIDISON 

MARTINS DE OLIVEIRA - ME, objetivando a constrição do bem móvel. Com 

a inicial juntou documentos (15/25). É o relatório necessário. Decido. 

Detidamente compulsando o pedido verifico não encontrar amparo legal 

para o “fumus boni iuris”, que requisito da liminar, isso porque não restou 

demonstrado qual norma se aplica ao presente caso, à semelhança da 

norma do Decreto-Lei 911/69 da Alienação Fiduciária. Dessa forma, a 

medida vindicada não dispõe do instrumento jurídico postulado pelos 

Requerentes. Forte nestes fundamentos INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada de busca e apreensão, por ausência da fumaça do bom direito. 

CITEM-SE os requeridos para, querendo, contestarem a ação (335, III, do 

Novo Código de Processo Civil). Decorrido o prazo para contestar o 

pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; 3. Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, nos casos dos itens “2” e “3” acima, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão 

consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e 

fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais 

argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

Na hipótese do item “1” ou decorrido quinquídio acima disposto, 

CONCLUSOS para deliberação quanto ao julgamento conforme o estado 

do processo ou saneamento e organização do feito. Às Providências. 

Cumpra-se. Canarana, 29 de novembro de 2017. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 26 de março de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa
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Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-46.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIENE DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE SOUZA OAB - MT20109/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Número do Processo: 

1000093-46.2018.8.11.0029, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

MARIA ELIENE DA SILVA ALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Considerando os argumentos e os documentos apresentados 

pela parte autora, notadamente na inicial e nos documentos de 

comprovação verifico que, inicialmente, estão presentes os requisitos 

legais para a concessão de medida liminar no início da lide, sendo a 

verossimilhança nas alegações expendidas, tendo em vista que é ilegal a 

inscrição do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito (SPC 

e SERASA), vez que o mesmo é desconhecedor de qualquer contratação 

junto a Promovida, bem como que seu nome encontra-se inserido no rol 

dos mal pagadores, restringindo-o, impedindo-o e retirando sua 

credibilidade na praça comercial, restando evidenciado o fumus boni iuris 

e o periculum in mora a justificar a concessão de antecipação de tutela 

liminarmente. Por outro lado, também não vislumbro na antecipação deste 

provimento jurisdicional o perigo da irreversibilidade, razão pela qual aplico 

o § 3º, do art. 300, do NCPC, a contrario sensu. Assim entendendo, 

DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, com fundamento no artigo 300 

do Novo Código de Processo Civil, DETERMINANDO à parte reclamada que 

efetue a exclusão do nome do reclamante MARIA ELIENE DA SILVA, 

qualificada no feito, dos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA), 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da intimação desse decisum, sob 

pena do pagamento de multa cominatória diária ao valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitadas ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

sendo esta multa caso confirmada a sentença final aos pedidos do autor, 

convertida em indenização mínima de danos morais. Designe-se audiência 

de tentativa de conciliação, nos termos do art. 16 da Lei 9.099/1995. 

Intime-se. Oficie-se. Cumpra-se. Canarana, 26 de março de 2018. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000143-09.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA SPENGLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Eduardo Santos (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Numero do Processo: 

1000143-09.2017.8.11.0029 EXEQUENTE: MARIA APARECIDA PINHEIRO 

DE SOUZA SPENGLER EXECUTADO: EDUARDO SANTOS Vistos, etc. Nos 

termos do artigo 829 do Novo Código de Processo Civil, CITE-SE o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem para a 

garantia da obrigação principal, juros e eventuais custas e honorários 

advocatícios. Não efetuado o pagamento, deverá o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado de citação, proceder de imediato à 

penhora de bens do executado, imóveis ou móveis que estejam em seu 

poder, posto que a transmissão de bens móveis dá-se pela simples 

tradição - lavrando o respectivo auto, conforme preceitua o parágrafo 1º 

do artigo 829 do Novo Código de Processo Civil. Efetivada a penhora, 

intime-se o devedor para comparecimento à audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá opor embargos, nos mesmos autos, 

verbalmente ou por escrito, nos termos do artigo 53, parágrafo 1º da lei 

n.º 9.099/95 e artigo 914 do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se 

que os embargos somente poderão versar sobre matéria constante no 

artigo 52, inciso IX da lei de regência dos Juizados Especiais. Às 

providências. Cumpra-se. Canarana, 26 de março de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000142-24.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA SPENGLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRONEY AUXILIADORA PORTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Numero do Processo: 

1000142-24.2017.8.11.0029 EXEQUENTE: MARIA APARECIDA PINHEIRO 

DE SOUZA SPENGLER EXECUTADO: IRONEY AUXILIADORA PORTO 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 829 do Novo Código de Processo Civil, 

CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. Não efetuado o pagamento, deverá o oficial de 

justiça, munido da segunda via do mandado de citação, proceder de 

imediato à penhora de bens do executado, imóveis ou móveis que estejam 

em seu poder, posto que a transmissão de bens móveis dá-se pela 

simples tradição - lavrando o respectivo auto, conforme preceitua o 

parágrafo 1º do artigo 829 do Novo Código de Processo Civil. Efetivada a 

penhora, intime-se o devedor para comparecimento à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderá opor embargos, nos mesmos 

autos, verbalmente ou por escrito, nos termos do artigo 53, parágrafo 1º 

da lei n.º 9.099/95 e artigo 914 do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que os embargos somente poderão versar sobre matéria 

constante no artigo 52, inciso IX da lei de regência dos Juizados Especiais. 

Às providências. Cumpra-se. Canarana, 26 de março de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-32.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Número do Processo: 

1000081-32.2018.8.11.0029, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INADIMPLEMENTO, TÍTULOS DE CRÉDITO]. 

REQUERENTE: CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA REQUERIDO: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cite-se a Fazenda 

Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 9.494, de 10 e 

Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 2.180-35 de 2001, 

salientando que na execução não embargada não caberá condenação em 

honorários advocatícios, à par do que dispõe o artigo 1º-D do diploma legal 

em apreço. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 26 de 

março de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-87.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA RIBEIRO CANDIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA RODRIGUES TIARINI OAB - GO0040312S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 
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(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Canarana, 15 de março de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito 

Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-41.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Canarana, 15 de março de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito 

Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-43.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Canarana, 15 de março de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito 

Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-36.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PAULIANA GOMES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MORAES LOPES OAB - MT22612/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 1000083-36.2017.811.0029 Visto. Dispensado o relatório com 

amparo no artigo 38 da Lei 9.0999/95. DECIDO. A matéria de fato 

controvertida nos autos foi exaustivamente demonstrada, sendo 

percorridos todos os atos processuais, culminando com a realização de 

audiência de Instrução e Julgamento. Da Ausência da Promovente à 

Audiência de Instrução e Julgamento De início, a despeito da justificativa 

apresentada aos autos pelo não comparecimento da parte Autora a 

audiência de instrução e julgamento, tenho que não merece ser acolhida, 

pelos motivos que seguem. Conforme consta nos autos apesar de 

intimada para o ato a parte Autora não compareceu na data aprazada. 

Veio a apresentar justificativa pelo não comparecimento somente após 

decorrido 01(uma) semana da realização da audiência. Por certo não há 

que se acatar a justificativa, pois não cumpriu a parte Autora o disposto 

no artigo 362 do Novo CPC, que bem esclarece que o impedimento em 

comparecer a audiência deverá ser comprovado até a abertura da 

audiência, o que não se verifica no caso concreto. Ademais, no prontuário 

médico apresentado não há especificação de doença ou indicação de CID 

(Código Internacional de Doença). Inclusive está registrado que o 

atendimento se deu às 22h15min do dia da realização da audiência, 

portanto, muito tempo após o horário da audiência, não sendo capaz de 

elidir o mal comportamento processual da parte Demandante. Efetivamente, 

a parte Autora deixou de exercer atividade no processo num momento em 

que deveria atuar. Por isso, o não atendimento da parte ao chamamento 

para a realização da audiência de instrução impõe a aplicação da 

confissão quanto a matéria fática. PASSO AO MÉRITO. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Trata-se de ação 

de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de acidente 

de trânsito, em que a parte Autora busca o ressarcimento de R$ 425,00 

(quatrocentos e vinte e cinco reais) por danos materiais e R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a compensar-lhe os danos morais suportados. 

Inicialmente cumpre esclarecer que restou comprovado nos autos e 

confirmado pelo depoimento pessoal da parte Ré que houve um pequeno 

incidente, com culpa concorrente das partes, em que a parte Autora foi 

totalmente assistida pela Ré, prestado auxílio hospitalar e econômico a 

Promovente. É clarividente que praticamente inexistia velocidade tanto no 

automóvel da Ré, como na motocicleta da Autora, pois estavam em 

cruzamento, ambas distraídas, pois, por certo se estivessem em maior 

velocidade, o impacto causaria danos graves. Inclusive, observo que o 

comportamento da Promovente é instável e temerário, pois desde o 

atendimento em hospital, foi desobediente, posto que abandonou a 

determinação médica de permanecer em observação, sobre a justificativa 

de estar em boas condições. Porém, após alguns dias, passou a buscar a 

Promovida, intimidando-a e exigindo mais dinheiro, inclusive em seu 

ambiente de trabalho. Ainda, observo que restou comprovado nos autos 

que a parte Demandada ressarciu a Demandante em R$ 1.870,00 (um mil, 

oitocentos e setenta reais), a título de dano material, correspondente a 

despesas médicas e conserto da motocicleta, o que, aliás, excedeu em 

muito o montante do pedido inicial. Logo, é evidente que não há cabimento 

do pedido autoral, pois restou comprovado que a Demandada já ressarciu 

a Demandante nos danos materiais, e, ainda arcou com as próprias 

despesas. Restou demonstrado nos autos que não houve nenhum dano 

físico a parte Autora decorrente do incidente. Portanto, quanto ao pedido 

de danos imateriais também não há procedência, pois é uníssona a 

jurisprudência no sentido de que só há cabimento de compensação por 

tais danos, se existir danos físicos, o que não ocorreu nos presentes 

autos. Deixo também de determinar a condenação da parte Autora em 

compensação pelos danos morais suportados pela parte Ré, por existir 

manifestação expressa de desistência do pedido contraposto em 

Audiência de Instrução, o que por si revela boa conduta processual da 

Demandada, buscando a solução do caso. Isso posto e o que mais consta 

dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial, bem como o contraposto. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 
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para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 

Canarana, 15 de março de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-90.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIZE DA COSTA LIMA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000157-90.2017.8.11.0029 Vistos. As diretrizes constantes do 

artigo 2º da Lei nº 9.099/95 trazem disposições acerca do microssistema 

jurídico dos Juizados Especiais. É fundamental notar o alcance dos 

princípios da efetividade, oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade em face dos objetivos traçados pelo referido 

artigo. Em que pese em Audiência de Instrução e Julgamento ter sido 

concedido prazo para a apresentação de memoriais finais, saliento ser 

desnecessária a prática do ato, por se tratar de faculdade ao juiz inclusive 

no procedimento ordinário do sistema processual civil, no qual está 

condicionado tal deferimento à hipótese da causa apresentar questões 

complexas de fato ou de direto. Logo, com mais razão em virtude do acima 

exposto, in casu, determino a dispensa da apresentação de memoriais 

escritos. Após, permaneça os autos conclusos para sentença. Intimem-se 

as partes. Cumpra-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

determinação ao Meritíssimo Juiz Togado. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos. Homologo o derradeiro despacho da Juíza Leiga, com fundamento 

no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. 

Publicação e intimação em sistema. Canarana, 20 de março de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000098-68.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MEIDER MANUEL LEISTER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOR RODRIGUES FELICIANO OAB - MT24074/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a Promovente, na pessoa de seu 

procurador, acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 17/05/2018, às 13h30min(horário oficial de 

Mato Grosso), que se realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado 

Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguai, nº 601, Jardim 

Tropical, nesta. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Canarana-MT, 2 de abril de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski 

Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 13580 Nr: 143-61.2005.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A- em liquidação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Wurzius, Ester Maria de Lima Wurzius, 

Ademar Wurzius

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3.719-MT, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B, Maria Eduarda Ramalho Queiroz - OAB:17.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Araújo Gracindo de 

Oliveira - OAB:OAB/PR 18.294, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira 

- OAB:18.294 - SP, Stella Haidar Arbid Zucato - OAB:10.931A, Zaid 

Arbid - OAB:1822-A

 Vistos etc.

Observando a previsão legal do art. 895 do CPC, o parcelamento é 

autorizado pela norma legal, assim, fica autorizado o parcelamento em até 

30 (trinta) meses, devendo o Leiloeiro atentar-se quanto às 

recomendações previstas nos parágrafos seguintes, quanto à hipoteca, 

prestações com correção monetária, indexadores, etc.

Aguarde-se a praça.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73487 Nr: 1662-22.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEdS, LMC, DBCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Arini - OAB:6727, 

Franco Bonatelli - OAB:10.224

 Nesta data faço juntada da certidão negativa, referente a coleta de 

material para exame de DNA

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 19700 Nr: 347-03.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ines Colonhezzi Beil, Jonia Ferreira Soares de 

Almeida, Benedito Fernandes de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Anélio Mazzocco, 

Frigorífico Morada do Sol Ltda, Vilson Antonio Borelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agrinaldo Jorge Rodrigues - 

OAB:10.875, Miro Agostinho das Neves

Miro Agostinho - OAB:12818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Antonio Alvares - 

OAB:3432/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte autora pela 

imprensa, tendo em vista que findou o prazo da suspensão do processo, 

para dar andamento aos autos no prazo de 05 dias e praticar as 

diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67520 Nr: 2912-27.2014.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomentos dos Estado de Mato Grosso S/A, 

Mário Milton V. Ferreira Mendes-Diretor Presidente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hildca Costa Godoy - 

OAB:OAB/MT 13.877, Marcela Regina de Almeida Freitas - 

OAB:9.454, Roseany Barros de Lima - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte autora pela 

imprensa, tendo em vista que findou o prazo da suspensão do processo, 

para dar andamento aos autos, no prazo de 15 dias e praticar as 

diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103859 Nr: 1392-90.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural de Juscimeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN CÉSAR CAETANO TONI, EDVANDRO 
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TONI, Jean Carlos Caetano Toni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista a documentação complementar encaminhada pelo Juízo 

deprecante, vislumbram-se atendidas as disposições da decisão que 

deferiu o pleito antecipatório, sendo viável o cumprimento da presente 

missiva.

II. Desta feita, cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, 

servindo a cópia como mandado.

III. Cumprida, proceda-se à sua devolução ao douto Juízo Deprecante, com 

as homenagens de estilo, baixas e anotações necessárias.

 IV. Caso a diligência resulte infrutífera, por razões diversas, 

independentemente de novo despacho, providencie-se a devolução ao 

Juízo Deprecante ou competente, observando-se o caráter itinerante, 

fazendo-se as anotações e comunicações necessárias.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 2179 Nr: 688-10.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Roberto Bonfim, José Neves da Silva, 

Arilce Lima Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcebíades José Bonfim - 

OAB:3.210-MT, José Antonio Farias - OAB:7487A

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte autora pela 

imprensa, tendo em vista que findou o prazo da suspensão do processo, 

para dar andamento aos autos no prazo de 05 dias e praticar as 

diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 2266 Nr: 761-79.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio César Bonfim Lopes, Arilce Lima Bonfim, 

José Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte autora pela 

imprensa, tendo em vista que findou o prazo da suspensão do processo, 

para dar andamento aos autos no prazo de 15 dias e praticar as 

diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 2200 Nr: 717-60.2000.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte autora pela 

imprensa, tendo em vista que findou o prazo da suspensão do processo, 

para dar andamento aos autos no prazo de 05 dias e praticar as 

diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63693 Nr: 3495-46.2013.811.0024

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela de Souza Gonzalez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Alfredo Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo. Outrossim, observa-se que 

não há questões pendentes para esta fase processual, de modo que 

DECLARO saneado o processo.

II. Dessa forma, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento.

 III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Intimem-se.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 58014 Nr: 668-62.2013.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39341 Nr: 1846-17.2011.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 56286 Nr: 251-12.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciane Freitas Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Jefferson Xavier Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 
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OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerido pela imprensa 

para que no prazo de 10 dias, apresentar as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 73387 Nr: 1631-02.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esper Haddad Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274/O

 Vistos, etc.

I. Com a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu, declaro encerrada 

presente instrução processual. Fora feita as alegações finais pelo 

Ministério Público. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias à Defesa para 

apresentação das alegações finais.

II. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença, cujo 

teor as partes serão intimadas.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 72499 Nr: 1292-43.2015.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evangelio Costa Silva, MAURINHO COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Augusto Nulfo de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, Maili da Silva Matoso - OAB:19156/MT

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte Requerida via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar suas derradeiras Alegações (Artigo 364, § 2º, 

do Código de Processo Civil)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64242 Nr: 271-66.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dênio Peixoto Ribeiro, Tatiany de Almeida 

Ribeiro, G de Ameida Brito Engenharia e Cosntrução, Gildasio de Almeida 

Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405

 Intimação do Advogado Dr. Welber Costa Baima, pela Imprensa, para que 

devolva os autos acima identificados, que se encontram em seu poder 

desde 19/10/2017, no prazo de 03 dias em cumprimento ao art. 431 da 

CNGC, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 31280 Nr: 683-70.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca de Assis Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 

160/166. Por conseguinte, julgo extinto o processo, nos termos dos arts. 

513, ‘caput’, 924, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando 

sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, nos 

termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

d e s p a c h o . C u m p r i d a s  t o d a s  a s  p r o v i d ê n c i a s  a c i m a , 

arquivem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64481 Nr: 498-56.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dênio Peixoto Ribeiro, Tatiany de Almeida 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405

 Intimação do Advogado Dr. Welber Costa Baima, pela Imprensa, para que 

devolva os autos acima identificados, que se encontram em seu poder 

desde 19/10/2017, no prazo de 03 dias em cumprimento ao art. 431 da 

CNGC, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63161 Nr: 3041-66.2013.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Daltro Filho, José de Souza Neves, 

Wagner José Barbosa da Cunha, Barborim Administradora de Serviços 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio José Barros 

Campos - OAB:13.259, Fernando Parma Timidati - OAB:16.027/MT

 Intimação da Advogada Dra. Isabel Cristina Melon de Souza Neves, pela 

Imprensa, para que devolva os autos acima identificados, que se 

encontram em seu poder desde 10/01/2018, no prazo de 03 dias em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65466 Nr: 1348-13.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSN, AMC, RST-M, EM-M, EdS-M, TTL-M, EdS, 

RTLM, CLdM-M, ETeSL-M, CPdSM-, GBdS-M, RNdL, CLdM, GBdS, EMdM, 

CPdSM, BJMdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b, Aneirton Parreira Silva - OAB:3577-B/MT, 

Carlos Henrique Neves - OAB:10.036, Claudio José Barros Campos 

- OAB:13.259, Divaneide dos Santos Berto de Brito - OAB:9614, 

Filinto correia da Costa - OAB:11264, George Miller Filho - 

OAB:10240, Joadir Bueno Pacheco - OAB:13588-B, João Celestino 

Corrêa da Costa Neto - OAB:4611-A, MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156, Sergio Antonio de Oliveira - OAB:9.225/MT

 Intimação do Advogado Dr. Dejango Riber Oliveira Campos, pela Imprensa, 

para que devolva os autos acima identificados, que se encontram em seu 
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poder desde 16/11/2017, no prazo de 03 dias em cumprimento ao art. 431 

da CNGC, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64492 Nr: 511-55.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dênio Peixoto Ribeiro, Tatiany de Almeida 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405

 Intimação do Advogado Dr. Welber Costa Baima, pela Imprensa, para que 

devolva os autos acima identificados, que se encontram em seu poder 

desde 19/10/2017, no prazo de 03 dias em cumprimento ao art. 431 da 

CNGC, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39272 Nr: 1768-23.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Afonseca S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães, 

EMCODEC- Empresa de Colonização e Desenvolvimento de Chapada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Arini - OAB:6727, Franco 

Bonatelli - OAB:10.224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Intimação do Advogado Dr. Adolfo Arini, pela Imprensa, para que devolva 

os autos acima identificados, que se encontram em seu poder desde 

06/10/2017, no prazo de 03 dias em cumprimento ao art. 431 da CNGC, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39890 Nr: 2387-50.2011.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Amaral da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hellen Christina Celestina dos 

Santos - OAB:12167/MT, Nelson Paschoalotto - OAB:8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Intimação do Advogado Dr. Mosar Fratari Tavares, pela Imprensa, para 

que devolva os autos acima identificados, que se encontram em seu poder 

desde 25/10/2017, no prazo de 03 dias em cumprimento ao art. 431 da 

CNGC, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65714 Nr: 1536-06.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se que 

as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 4 de julho de 

2018, às 13h15min.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, 

CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 2268 Nr: 763-49.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Gardin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, IMPULSIONO o presente Feito, em cumprimento as 

determinações legais e ao art. 1238 da CNGC mantendo-o suspenso até o 

prazo de 27/12/2018, a iniciar-se nesta data. Decorrido o prazo, intimar a 

parte a dar andamento aos autos no prazo de 05 (cinco) dias e praticar as 

diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65368 Nr: 1292-77.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Guilherme Rodrigues Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando pela imprensa a parte requerida, para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC . Após, remeto os autos 

à expedição de documentos para remessa dos autos ao Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 69319 Nr: 81-69.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, IMPULSIONO o presente Feito, em cumprimento as 

determinações legais e ao art. 1238 da CNGC mantendo-o suspenso pelo 

prazo requerido na petição de 02/04/2018. a iniciar-se nesta data. 

Decorrido o prazo, intimar a parte a dar andamento aos autos no prazo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 480 de 1053



05 (cinco) dias e praticar as diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 57741 Nr: 581-09.2013.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Paulo da Costa - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar nos autos quanto a carta de citação 

devolvida pelo Correios, com endereço informado na petição do autor, 

juntada aos autos em 18/12/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75530 Nr: 2629-67.2015.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON FERREIRA LEÃO E ESPOSA, Maria das Graças 

Mayolino Leão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÉUS INCERTOS E DESCONHECIDOS E DOS 

EVENTUAIS INTERESSADOS, Adenilson José Chaves, Vanessa Vila de 

Arruda, Antonio Paulo da Cunha Neto, Paulo Clésio Ferlin, Luiz Carlos 

Martins da Cunha, Luiz Alberto Busetti, Cassiana Lussi, Januário Antonio 

Edwiges, Hugo Roberto dos Reis Silva, Frederico Correa Lima Lopes, Jair 

Rodrigues de Godoi, Vilceu Luis Scalco, Ludmila Mayolino Leão, Maria 

Antônia de Oliveira, Carlos Luiz Pereira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FERRARI BORGES LEAL 

- OAB:15628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar a parte requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto a petição da Fazenda Estadual, 

requerendo a juntada do estudo cadastral da área rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77502 Nr: 142-90.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nazira Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte apelada via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, juntada 

aos autos, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC. Após, remeto os autos 

à expedição de documentos, para remessa do mesmo ao Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-21.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DENAIR GARCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Vistos etc. 

Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu 

patrono, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos 

documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última 

declaração de imposto de renda; cópia da CTPS com a última anotação 

salarial; cópia do último holerite/contracheque, sob pena de indeferimento 

do benefício. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010248-09.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750/O-O (ADVOGADO)

CLARISSA LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT0009000A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ORLANDO MURARO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON RAMOS DOS SANTOS OAB - MT0015838A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010248-09.2015.8.11.0024 REQUERENTE: PEDRO ALVES 

DAMASCENO REQUERIDO: JOSE ORLANDO MURARO DA SILVA Vistos 

etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de 

seu patrono, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos 

documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última 

declaração de imposto de renda; cópia da CTPS com a última anotação 

salarial; cópia do último holerite/contracheque, sob pena de indeferimento 

do benefício. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-74.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI APARECIDA DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000560-74.2017.8.11.0024 REQUERENTE: SILVANI 

APARECIDA DA SILVA MOREIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Conforme se denota a parte reclamante atribuiu o valor de 

causa abaixo do estabelecido na legislação “Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação em que 

há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores 

de todos eles”. Compulsando os autos constata-se que o valor da causa 

atribuído na petição inicial não está de acordo com disposto no artigo 292, 

inciso VI, do CPC, insta salientar, que a declaração de hipossuficiência 

veio desacompanhada de documentação probatória, assim como não 

juntou nos autos o extrato de negativação de emissão oficial ou de balcão; 

Posto isto, nos termos do artigo 321, do CPC, converto o julgamento em 

diligência e determino a intimação da parte reclamante para emendar a 

petição inicial, sob pena de extinção processual. Intime-se. Cumpra-se. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 
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9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-89.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA NOGUEIRA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000559-89.2017.8.11.0024 REQUERENTE: NILDA NOGUEIRA 

BRAGA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Conforme se denota a parte 

reclamante atribuiu o valor de causa abaixo do estabelecido na legislação 

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção 

e será: VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles”. Compulsando os 

autos constata-se que o valor da causa atribuído na petição inicial não 

está de acordo com disposto no artigo 292, inciso VI, do CPC, insta 

salientar, que a declaração de hipossuficiência veio desacompanhada de 

documentação probatória, assim como não juntou nos autos comprovante 

de endereço em seu nome ou documento que comprove relação jurídica 

com o titular do comprovante, e extrato de negativação de emissão oficial 

ou de balcão; Posto isto, nos termos do artigo 321, do CPC, converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação da parte reclamante para 

emendar a petição inicial, sob pena de extinção processual. Intime-se. 

Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 10 de março de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-33.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDWALDO TIOTONIS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UBALDO FERNANDES CASSIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000414-33.2017.8.11.0024 REQUERENTE: EDWALDO 

TIOTONIS DA SILVA REQUERIDO: UBALDO FERNANDES CASSIANO 

Vistos etc. Compulsando os autos constato que há a necessidade da 

designação de Audiência de Instrução e Julgamento para o deslinde da 

Demanda, visando a busca real do valor contratado para realização da 

obra, assim como a apuração da quantidade de dias trabalhados pela 

parte reclamante, uma vez que incontroversa a relação contratual entre as 

partes. Para o ato da audiência de instrução e julgamento as parte 

deverão estar acompanhadas de advogado. Intime-se. Cumpra-se. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000584-05.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANETE ELEANIR DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000584-05.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: SILVANETE ELEANIR DA SILVA 

Vistos etc. Compulsando os autos constata-se que as partes compuseram 

e entraram em acordo na Audiência de conciliação realizada em data de 

15/02/2018, conforme ID Nº 11761097. Diante do exposto aguarde-se 

cumprimento integral no acordo firmado entre as partes, e após conclusos 

os autos para novas deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 13 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010494-39.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PERLA SOLLES MENDES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 8010494-39.2014.8.11.0024 REQUERENTE: MUNER & SILVA 

LTDA - EPP REQUERIDO: PERLA SOLLES MENDES DA COSTA Vistos etc. 

Compulsando os autos constata-se que as partes compuseram e entraram 

em acordo na Audiência de conciliação realizada em data de 15/02/2018, 

conforme ID Nº 11761324. Diante do exposto aguarde-se cumprimento 

integral no acordo firmado entre as partes, e após conclusos os autos 

para novas deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 13 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-30.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELI DE AVILA FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0019484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000162-30.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARIELI DE AVILA 

FAGUNDES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Compulsando os autos constata-se que há 
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necessidade de designação de Audiência de instrução e Julgamento, para 

apurar o ponto controvertido, em relação a instalação da Unidade 

Consumidora da Reclamante em local e endereço diverso do requerido por 

ela. Diante do exposto designe-se audiência de instrução e julgamento, 

consignando que as partes deverão estar representadas por advogado 

por ocasião do Ato. Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação 

do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 13 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-57.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000490-57.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADRIELI SUZAMAR 

DO NASCIMENTO EICKHOFF REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Compulsando os autos constata-se que 

conforme o Termo de Audiência de Conciliação realizada em data de 

14/09/2017 (ID Nº 9874070), as partes transigiram e firmaram acordo, com 

data final de cumprimento para 20/12/2017; Posto isto, intimem-se as 

partes para manifestarem sobre o cumprimento integral do acordo. 

Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 15 de março de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-26.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA RODRIGUES ANDREGHETI OAB - MT0019779A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

8010016-26.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 10.467,96; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VALDENIR ALVES FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. Compulsando os autos constata-se 

que o reclamante pleiteia os benefícios da gratuidade processual, mas não 

junta nos autos declaração de hipossuficiência e comprovante de 

incapacidade financeira, sendo que ainda a parte reclamante não juntou 

nos autos instrumento procuratório; Posto isto, nos termos do artigo 321, 

do CPC, converto o julgamento em diligência e determino a intimação da 

parte reclamante para emendar a petição inicial, sob pena de extinção 

processual. Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de 

março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-65.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MESSERSCHMIDT GUERREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GISELE MAIA SPINOLA OAB - MT0008678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000774-65.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ATRASO 

DE VÔO, CANCELAMENTO DE VÔO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDSON MESSERSCHMIDT GUERREIRO Parte Ré: 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. Compulsando os autos 

constata-se que a declaração de hipossuficiência veio desacompanhada 

de documentação probatória, e a parte reclamante não juntou nos autos o 

comprovante de endereço em seu nome, assim como não juntou nos autos 

documentos comprobatórios de objeto do pedido (passagem aérea, 

constando com destino, data/horário, nome do passageiro, conexão etc.); 

Posto isto, nos termos do artigo 321, do CPC, converto o julgamento em 

diligência e determino a intimação da parte reclamante para emendar a 

petição inicial, sob pena de extinção processual. Intime-se. Cumpra-se. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-58.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICK SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000768-58.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PAULO RICK SANTANA Parte Ré: REQUERIDO: BOA VISTA 

SERVICOS S.A. Vistos etc. Compulsando os autos constata-se que a 

declaração de hipossuficiência veio desacompanhada de documentação 

probatória, e a parte reclamante não juntou nos autos o comprovante de 

endereço em seu nome, assim como não juntou nos autos documentos 

comprobatórios de objeto do pedido (comprovante de negativação emtido 

por órgão oficial ou de balcão); Posto isto, nos termos do artigo 321, do 

CPC, converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte 

reclamante para emendar a petição inicial, sob pena de extinção 

processual. Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de 

março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000036-77.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000036-77.2017.8.11.0024; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GIOVANI BIANCHI Parte Ré: 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Compulsando os 

autos constata-se que a parte reclamante não juntou nos autos a Certidão 

do Crédito original, expedida pelo Juízo que conduziu os autos, referente 

aos valores dos Honorários pleiteados; Posto isto, nos termos do artigo 

321, do CPC, converto o julgamento em diligência e determino a intimação 

da parte reclamante para emendar a petição inicial, sob pena de extinção 

processual. Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de 

março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18034 Nr: 711-09.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Cardoso de Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Soares de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Julio Bento Junior - 

OAB:15.302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci Melo Moreira - 

OAB:2626

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado DELCIO JULIO 

BENTO JUNIOR - OAB 15.302-MT, para, no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos que se encontram em sua carga com prazo excedido, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade so salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brail para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

nos termos do Capítulo II, Seção 10, art. 431 da CNGC/MT. Além do prazo 

excedido, tal ato se dá aliado ao fato de haver petição em cartório 

pendente de juntada onde consta a revogação do instrumento procuratório 

pelo seu cliente/parte exequente Odair Cardoso de Lemes.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-78.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA XAVIER DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000799-78.2017.8.11.0024 REQUERENTE: BENEDITA XAVIER DO 

VALE REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. A parte promovente interpôs recurso 7 de março 

de 2018 (id 12094309) e não juntou comprovante de preparo, observo que 

quando da sentença, o juízo indeferiu o pedido de assistência judiciária 

gratuita. O artigo 41, § 1º da Lei 9.099/95, dispõe que: “Art. 41. O recurso 

será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. § 1.º O preparo será feito, independentemente de intimação, 

nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de 

deserção;” Constata-se que a parte recorrente não atendeu o prazo 

previsto no dispositivo legal supra mencionado, portanto, declaro deserto 

o recurso interposto. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se o processo com as baixas e formalidades de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-45.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO CORREA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010168-45.2015.8.11.0024 REQUERENTE: JOSE EVERALDO CORREA 

DE SOUSA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. I. Recebo o 

recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 

da LJE). II. Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os 

requisitos. III. Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. IV. 

Com ou sem resposta das contrarrazões, remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. V. Intimem-se. 

Cumpra-se. 26 de março de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-53.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO GOMES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000251-53.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ALUIZIO GOMES LEITE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. I. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez 

que tempestivo (art. 42 da LJE). II. Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. III. Com ou sem resposta das contrarrazões, remetam-se os 

autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste 

juízo. IV. Intimem-se. Cumpra-se. 26 de março de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-11.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ILDENES ROCIO RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEFING COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA ME - ME 

(REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 484 de 1053



Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT21653/O (ADVOGADO)

ANTONIO BARACAT RONDON OAB - MT22676/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000312-11.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ILDENES ROCIO RIBAS 

REQUERIDO: MADEFING COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA ME - ME 

Vistos etc. I. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez 

que tempestivo (art. 42 da LJE). II. Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. III. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste 

Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. IV. Intimem-se. Cumpra-se. 26 

de março de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010447-31.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCI FERNANDES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BILINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

EDSON BARROS BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A (ADVOGADO)

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010447-31.2015.8.11.0024 REQUERENTE: MARILUCI FERNANDES DA 

CRUZ REQUERIDO: BILINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME, EDSON 

BARROS BARBOSA Vistos etc. I. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). II. Defiro a gratuidade 

de justiça, uma vez que presentes os requisitos. III. Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. IV. Remetam-se os autos à e. 

Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. V. 

Intimem-se. Cumpra-se. 26 de março de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-72.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000004-72.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADRIANE PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. I. Recebo o 

recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 

da LJE). II. Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os 

requisitos. III. Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. IV. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. V. Intimem-se. Cumpra-se. 26 de março de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-07.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PONCE DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000461-07.2017.8.11.0024 REQUERENTE: DANIEL PONCE DAS NEVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. I. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). II. 

Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os requisitos. III. 

Observo que as contrarrazões já foram apresentadas IV. Remetam-se os 

autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste 

juízo. V. Intimem-se. Cumpra-se. 26 de março de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-41.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000601-41.2017.8.11.0024 REQUERENTE: NEUZA FERREIRA 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos etc. I. Recebo o 

recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 

da LJE). II. Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os 

requisitos. III. Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. IV. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. V. Intimem-se. Cumpra-se. 26 de março de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010207-42.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR CORREA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010207-42.2015.8.11.0024 REQUERENTE: NADIR CORREA DOURADO 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. A parte promovente interpôs 

recurso e pleiteou a concessão de justiça gratuita, sem, contudo, anexar 

aos autos documentos que efetivamente demonstrem sua 

hipossuficiência. Ocorre que a gratuidade de justiça é exceção no 

ordenamento jurídico e deve ser avaliada conforme os requisitos do caso 

em concreto. Considerando a ausência de documentos que comprovem a 

hipossuficiência, o indeferimento é medida de rigor. Assim, não há nos 

autos documentos suficientes para demonstrar que a autora faz jus a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, ou seja, sequer declaração 

de hipossuficiência, tampouco outros documentos que corroborem a 
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referida declaração (declaração de imposto de renda; cópia de 

CTPS/holerite). Neste sentido: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. 

JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO MEDIANTE PRÉVIA 

OPORTUNIZAÇÃO À PARTE PARA COMPROVAÇÃO DE SUAS 

ALEGAÇÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1) Não se 

convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte, deverá 

lhe oportunizar a prova de sua hipossuficiência financeira. 2) A parte que 

pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita e não apresenta documentos 

comprobatórios de sua condição, a despeito de intimada para tal, não faz 

jus à justiça gratuita. (TJ-MG - Agravo Interno Cv : AGT 

10074140013348002 MG – 11ª Câmara Cível – Relator Des. Marcos 

Lincoln – Julgamento: 22 de Março de 2017)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRA QUE INDEFERIU O PEDIDO 

DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELA AUTORA, 

ORA AGRAVANTE, FACULTANDO-LHE RECOLHER AO FINAL DO FEITO. 

PLEITO DA AGRAVANTE NA DIRETIVA DE IMEDIATA REFORMA DO 

DECISÓRIO AGRAVADO. CONDIÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 

DEMONSTRADA. O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PODE SER 

CONCEDIDO À PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, DESDE QUE COMPROVADA 

A NECESSIDADE DA BENESSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. (TJ-BA - Agravo de Instrumento 

0012174-70.2016.8.05.0000 – 4ª Câmara Cível - Relator: João Augusto 

Alves de Oliveira Pinto – Publicado em: 05/10/2016)” Diante do exposto, 

indefiro o pedido de justiça gratuita. Nos termos do enunciado nº 115 do 

FONAJE, concedo à autora o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 

recolhimento do preparo. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-68.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEUNICE ALVARENGA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000013-68.2016.8.11.0024 REQUERENTE: DEUNICE ALVARENGA 

DOS ANJOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos etc. A parte promovente interpôs recurso e pleiteou a concessão 

de justiça gratuita, sem, contudo, anexar aos autos documentos que 

efetivamente demonstrem sua hipossuficiência. Ocorre que a gratuidade 

de justiça é exceção no ordenamento jurídico e deve ser avaliada 

conforme os requisitos do caso em concreto. Considerando a ausência de 

documentos que comprovem a hipossuficiência, o indeferimento é medida 

de rigor. Assim, não há nos autos documentos suficientes para 

demonstrar que a autora faz jus a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, ou seja, sequer declaração de hipossuficiência, tampouco outros 

documentos que corroborem a referida declaração (declaração de 

imposto de renda; cópia de CTPS/holerite). Neste sentido: “AGRAVO 

INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO 

MEDIANTE PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO À PARTE PARA COMPROVAÇÃO 

DE SUAS ALEGAÇÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1) Não 

se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte, 

deverá lhe oportunizar a prova de sua hipossuficiência financeira. 2) A 

parte que pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita e não apresenta 

documentos comprobatórios de sua condição, a despeito de intimada para 

tal, não faz jus à justiça gratuita. (TJ-MG - Agravo Interno Cv : AGT 

10074140013348002 MG – 11ª Câmara Cível – Relator Des. Marcos 

Lincoln – Julgamento: 22 de Março de 2017)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRA QUE INDEFERIU O PEDIDO 

DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELA AUTORA, 

ORA AGRAVANTE, FACULTANDO-LHE RECOLHER AO FINAL DO FEITO. 

PLEITO DA AGRAVANTE NA DIRETIVA DE IMEDIATA REFORMA DO 

DECISÓRIO AGRAVADO. CONDIÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 

DEMONSTRADA. O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PODE SER 

CONCEDIDO À PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, DESDE QUE COMPROVADA 

A NECESSIDADE DA BENESSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. (TJ-BA - Agravo de Instrumento 

0012174-70.2016.8.05.0000 – 4ª Câmara Cível - Relator: João Augusto 

Alves de Oliveira Pinto – Publicado em: 05/10/2016)” Diante do exposto, 

indefiro o pedido de justiça gratuita. Nos termos do enunciado nº 115 do 

FONAJE, concedo à autora o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 

recolhimento do preparo. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000382-62.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE TOMAS MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000382-62.2016.8.11.0024 AUTOR: ALCIONE TOMAS MEDEIROS RÉU: 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. Compulsando o 

procedimento, constata-se que o caso se refere a demandas repetitivas 

que questionam o adicional de insalubridade para agentes comunitários de 

saúde do Município de Chapada dos Guimarães. O tema correlatado nos 

autos foi discutido em diversas esferas, o Supremo Tribunal Federal 

estabeleceu que as discussões nos municípios somente podem prosperar 

caso haja lei municipal abordando os critérios e atividades para o 

recebimento do adicional de insalubridade, vejamos: SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ABORDANDO OS 

CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL. 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (RE 169.173, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira 

Turma, DJ de 16/5/1997). No município de Chapada dos Guimarães a Lei n° 

581/91 que dispõe sobre o estatuto dos servidores municipais aborda a 

questão e atribui de forma detalhada sobre o adicional de insalubridade, 

nos termos do artigo 78: Art. 78 – Os servidores que executem atividades 

penosas ou que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, ou em 

contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem 

jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. O Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso sumulou a questão e estabeleceu que o 

reconhecimento do direito de receber o adicional de insalubridade depende 

de laudo técnico conforme normatização específica do Ministério do 

Trabalho, de acordo com a súmula n°15: SÚMULA Nº 15 - O pagamento de 

adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal do 

respectivo ente e deve estar amparado em laudo técnico que caracterize 

e classifique a atividade insalubre de acordo com a normatização 

específica do Ministério do Trabalho. Com base na Resolução nº 

004/2014/TP do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso que adotou 

a possibilidade de realização de perícia nos procedimentos a serem 

adotados no Juizado Especial da Fazenda Pública, ressalto que um laudo 

da Secretária Municipal de Saúde seria nitidamente parcial, dessa feita, 

nomeio Rodney André de Campos, engenheiro Sanitarista e Segurança do 

Trabalho registrado sob o CREA-MT n° 1206374578 para realizar perícia 

no presente caso. A proposta de honorários estará disponível para 

consulta das partes na secretaria desse juizado. Insta pontuar, que 

independente do pedido de gratuidade feito na exordial o promovente 

deverá depositar em juízo o custo da perícia considerando que foi o 

solicitante: EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

DESPACHO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS 

PELO AGRAVANTE. REMUNERAÇÃO DO PERITO QUE DEVE SER PAGA 

POR QUEM REQUEREU O EXAME. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. AUTOR QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE O 

EXAME PERICIAL NA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. CONHECIMENTO E 

DESPROVIMENTO DO AGRAVO.(TJ-RN – AG 3462 RN 2009.003462-0, 

Data do julgamento:27/10/2009) DETERMINO que o autor realize o depósito 

judicial de R$600,00 (seiscentos reais), no prazo de 30 (trinta) dias, bem 

como deverá acostar aos autos comprovante de recolhimento, sob pena 

de extinção processual por falta de interesse no prosseguimento da 
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demanda. INTIMEM-SE as parte para apresentarem o rol de quesitos no 

prazo de 15 (quinze) dias; CONSIGNO que o perito deverá responder ao 

rol de quesitos do juízo apresentado anexo à decisão; DETERMINO a 

intimação pessoal do perito dessa decisão; Assim que seja efetuado o 

depósito, intime-se o Sr. Perito Rodney André de Campos para que dê 

início aos trabalhos, devendo informar a este juízo a data, o horário e o 

local da realização da perícia, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

a fim de possibilitar a intimação das partes, através de seus procuradores. 

O laudo deve ser entregue em até 20 (vinte) dias. Após, conclusos. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline 

de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 

9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 14 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito Anexo do juízo: QUESITOS DO JUIZ 01 - Qual é a 

descrição do local de trabalho do Reclamante durante o seu período 

laboral? Ambiente de trabalho, temperatura, iluminação, arejamento, etc. 02 

- Descreva as tarefas executadas pelo Reclamante. Quais substâncias, 

agentes físicos, químicos ou biológicos no ambiente de trabalho? 03 - No 

caso de ruídos, qual a dose, ou alternativamente, as medições com os 

respectivos tempos de exposição? 04 - No caso de calor, quais as 

temperaturas de bulbo úmido, além do estabelecimento do ciclo de trabalho 

do empregado? 05- No caso de agentes químicos, quais as medições 

qualitativas e o tempo de exposição a cada agente? Se o enquadramento 

for qualitativo, qual a previsão legal na da NR-15, juntamente com o tempo 

de exposição? 06 - A Reclamada disponibilizava EPI's à Reclamante? 

Quais seriam as evidências para esta resposta? 07 - Havia treinamento 

para a utilização dos EPI’s? 08 - Os eventuais EPI's fornecidos pela 

Reclamada eram adequados e suficientes para neutralizar os agentes 

insalubres? Havia troca periódica dos EPI's ? 09 - Havia fiscalização da 

utilização dos EPI’s ? 10 - Faz jus a Reclamante ao adicional de 

insalubridade? Em que grau?

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-04.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE OLIVEIRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010356-04.2016.8.11.0024 REQUERENTE: LUCIANA DE OLIVEIRA MELO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. 

Compulsando o procedimento, constata-se que o caso se refere a 

demandas repetitivas que questionam o adicional de insalubridade para 

agentes comunitários de saúde do Município de Chapada dos Guimarães. 

O tema correlatado nos autos foi discutido em diversas esferas, o 

Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as discussões nos municípios 

somente podem prosperar caso haja lei municipal abordando os critérios e 

atividades para o recebimento do adicional de insalubridade, vejamos: 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL 

ABORDANDO OS CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO 

ADICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (RE 169.173, Rel. Min. Moreira 

Alves, Primeira Turma, DJ de 16/5/1997). No município de Chapada dos 

Guimarães a Lei n° 581/91 que dispõe sobre o estatuto dos servidores 

municipais aborda a questão e atribui de forma detalhada sobre o adicional 

de insalubridade, nos termos do artigo 78: Art. 78 – Os servidores que 

executem atividades penosas ou que trabalhem com habitualidade em 

locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou 

com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo 

efetivo. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso sumulou a 

questão e estabeleceu que o reconhecimento do direito de receber o 

adicional de insalubridade depende de laudo técnico conforme 

normatização específica do Ministério do Trabalho, de acordo com a 

súmula n°15: SÚMULA Nº 15 - O pagamento de adicional de insalubridade 

a servidor público depende de previsão legal do respectivo ente e deve 

estar amparado em laudo técnico que caracterize e classifique a atividade 

insalubre de acordo com a normatização específica do Ministério do 

Trabalho. Com base na Resolução nº 004/2014/TP do Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso que adotou a possibilidade de realização de 

perícia nos procedimentos a serem adotados no Juizado Especial da 

Fazenda Pública, ressalto que um laudo da Secretária Municipal de Saúde 

seria nitidamente parcial, dessa feita, nomeio Rodney André de Campos, 

engenheiro Sanitarista e Segurança do Trabalho registrado sob o 

CREA-MT n° 1206374578 para realizar perícia no presente caso. A 

proposta de honorários estará disponível para consulta das partes na 

secretaria desse juizado. Insta pontuar, que independente do pedido de 

gratuidade feito na exordial o promovente deverá depositar em juízo o 

custo da perícia considerando que foi o solicitante: EMENTA : AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO QUE DETERMINOU O 

DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO AGRAVANTE. 

REMUNERAÇÃO DO PERITO QUE DEVE SER PAGA POR QUEM REQUEREU 

O EXAME. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

AUTOR QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE O EXAME PERICIAL NA 

PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRECEDENTES DESTA 

CORTE E DO STJ. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

(TJ-RN – AG 3462 RN 2009.003462-0, Data do julgamento:27/10/2009) 

DETERMINO que o autor realize o depósito judicial de R$600,00 

(seiscentos reais), no prazo de 30 (trinta) dias, bem como deverá acostar 

aos autos comprovante de recolhimento, sob pena de extinção processual 

por falta de interesse no prosseguimento da demanda. INTIMEM-SE as 

parte para apresentarem o rol de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias; 

CONSIGNO que o perito deverá responder ao rol de quesitos do juízo 

apresentado anexo à decisão; DETERMINO a intimação pessoal do perito 

dessa decisão; Assim que seja efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito 

Rodney André de Campos para que dê início aos trabalhos, devendo 

informar a este juízo a data, o horário e o local da realização da perícia, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de possibilitar a 

intimação das partes, através de seus procuradores. O laudo deve ser 

entregue em até 20 (vinte) dias. Após, conclusos. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 14 de 

Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito Anexo do 

juízo: QUESITOS DO JUIZ 01 - Qual é a descrição do local de trabalho do 

Reclamante durante o seu período laboral? Ambiente de trabalho, 

temperatura, iluminação, arejamento, etc. 02 - Descreva as tarefas 

executadas pelo Reclamante. Quais substâncias, agentes físicos, 

químicos ou biológicos no ambiente de trabalho? 03 - No caso de ruídos, 

qual a dose, ou alternativamente, as medições com os respectivos tempos 

de exposição? 04 - No caso de calor, quais as temperaturas de bulbo 

úmido, além do estabelecimento do ciclo de trabalho do empregado? 05- 

No caso de agentes químicos, quais as medições qualitativas e o tempo de 

exposição a cada agente? Se o enquadramento for qualitativo, qual a 

previsão legal na da NR-15, juntamente com o tempo de exposição? 06 - A 

Reclamada disponibilizava EPI's à Reclamante? Quais seriam as evidências 

para esta resposta? 07 - Havia treinamento para a utilização dos EPI’s? 08 

- Os eventuais EPI's fornecidos pela Reclamada eram adequados e 

suficientes para neutralizar os agentes insalubres? Havia troca periódica 

dos EPI's ? 09 - Havia fiscalização da utilização dos EPI’s ? 10 - Faz jus a 

Reclamante ao adicional de insalubridade? Em que grau?
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010359-56.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ZILMA RAMOS DA 

CONCEICAO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Compulsando o procedimento, constata-se que o caso se 

refere a demandas repetitivas que questionam o adicional de insalubridade 

para agentes comunitários de saúde do Município de Chapada dos 

Guimarães. O tema correlatado nos autos foi discutido em diversas 

esferas, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as discussões nos 

municípios somente podem prosperar caso haja lei municipal abordando os 

critérios e atividades para o recebimento do adicional de insalubridade, 

vejamos: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL 

ABORDANDO OS CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO 

ADICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (RE 169.173, Rel. Min. Moreira 

Alves, Primeira Turma, DJ de 16/5/1997). No município de Chapada dos 

Guimarães a Lei n° 581/91 que dispõe sobre o estatuto dos servidores 

municipais aborda a questão e atribui de forma detalhada sobre o adicional 

de insalubridade, nos termos do artigo 78: Art. 78 – Os servidores que 

executem atividades penosas ou que trabalhem com habitualidade em 

locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou 

com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo 

efetivo. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso sumulou a 

questão e estabeleceu que o reconhecimento do direito de receber o 

adicional de insalubridade depende de laudo técnico conforme 

normatização específica do Ministério do Trabalho, de acordo com a 

súmula n°15: SÚMULA Nº 15 - O pagamento de adicional de insalubridade 

a servidor público depende de previsão legal do respectivo ente e deve 

estar amparado em laudo técnico que caracterize e classifique a atividade 

insalubre de acordo com a normatização específica do Ministério do 

Trabalho. Com base na Resolução nº 004/2014/TP do Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso que adotou a possibilidade de realização de 

perícia nos procedimentos a serem adotados no Juizado Especial da 

Fazenda Pública, ressalto que um laudo da Secretária Municipal de Saúde 

seria nitidamente parcial, dessa feita, nomeio Rodney André de Campos, 

engenheiro Sanitarista e Segurança do Trabalho registrado sob o 

CREA-MT n° 1206374578 para realizar perícia no presente caso. A 

proposta de honorários estará disponível para consulta das partes na 

secretaria desse juizado. Insta pontuar, que independente do pedido de 

gratuidade feito na exordial o promovente deverá depositar em juízo o 

custo da perícia considerando que foi o solicitante: EMENTA : AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO QUE DETERMINOU O 

DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO AGRAVANTE. 

REMUNERAÇÃO DO PERITO QUE DEVE SER PAGA POR QUEM REQUEREU 

O EXAME. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

AUTOR QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE O EXAME PERICIAL NA 

PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRECEDENTES DESTA 

CORTE E DO STJ. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

(TJ-RN – AG 3462 RN 2009.003462-0, Data do julgamento:27/10/2009) 

DETERMINO que o autor realize o depósito judicial de R$600,00 

(seiscentos reais), no prazo de 30 (trinta) dias, bem como deverá acostar 

aos autos comprovante de recolhimento, sob pena de extinção processual 

por falta de interesse no prosseguimento da demanda. INTIMEM-SE as 

parte para apresentarem o rol de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias; 

CONSIGNO que o perito deverá responder ao rol de quesitos do juízo 

apresentado anexo à decisão; DETERMINO a intimação pessoal do perito 

dessa decisão; Assim que seja efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito 

Rodney André de Campos para que dê início aos trabalhos, devendo 

informar a este juízo a data, o horário e o local da realização da perícia, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de possibilitar a 

intimação das partes, através de seus procuradores. O laudo deve ser 

entregue em até 20 (vinte) dias. Após, conclusos. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 14 de 

Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito Anexo do 

juízo: QUESITOS DO JUIZ 01 - Qual é a descrição do local de trabalho do 

Reclamante durante o seu período laboral? Ambiente de trabalho, 

temperatura, iluminação, arejamento, etc. 02 - Descreva as tarefas 

executadas pelo Reclamante. Quais substâncias, agentes físicos, 

químicos ou biológicos no ambiente de trabalho? 03 - No caso de ruídos, 

qual a dose, ou alternativamente, as medições com os respectivos tempos 

de exposição? 04 - No caso de calor, quais as temperaturas de bulbo 

úmido, além do estabelecimento do ciclo de trabalho do empregado? 05- 

No caso de agentes químicos, quais as medições qualitativas e o tempo de 

exposição a cada agente? Se o enquadramento for qualitativo, qual a 

previsão legal na da NR-15, juntamente com o tempo de exposição? 06 - A 

Reclamada disponibilizava EPI's à Reclamante? Quais seriam as evidências 

para esta resposta? 07 - Havia treinamento para a utilização dos EPI’s? 08 

- Os eventuais EPI's fornecidos pela Reclamada eram adequados e 

suficientes para neutralizar os agentes insalubres? Havia troca periódica 

dos EPI's ? 09 - Havia fiscalização da utilização dos EPI’s ? 10 - Faz jus a 

Reclamante ao adicional de insalubridade? Em que grau?
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010353-49.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ELIS REGINA GOMES DE 

MORAES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Compulsando o procedimento, constata-se que o caso se 

refere a demandas repetitivas que questionam o adicional de insalubridade 

para agentes comunitários de saúde do Município de Chapada dos 

Guimarães. O tema correlatado nos autos foi discutido em diversas 

esferas, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as discussões nos 

municípios somente podem prosperar caso haja lei municipal abordando os 

critérios e atividades para o recebimento do adicional de insalubridade, 

vejamos: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL 

ABORDANDO OS CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO 

ADICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (RE 169.173, Rel. Min. Moreira 

Alves, Primeira Turma, DJ de 16/5/1997). No município de Chapada dos 

Guimarães a Lei n° 581/91 que dispõe sobre o estatuto dos servidores 

municipais aborda a questão e atribui de forma detalhada sobre o adicional 

de insalubridade, nos termos do artigo 78: Art. 78 – Os servidores que 

executem atividades penosas ou que trabalhem com habitualidade em 

locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou 

com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo 

efetivo. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso sumulou a 

questão e estabeleceu que o reconhecimento do direito de receber o 

adicional de insalubridade depende de laudo técnico conforme 

normatização específica do Ministério do Trabalho, de acordo com a 

súmula n°15: SÚMULA Nº 15 - O pagamento de adicional de insalubridade 

a servidor público depende de previsão legal do respectivo ente e deve 

estar amparado em laudo técnico que caracterize e classifique a atividade 

insalubre de acordo com a normatização específica do Ministério do 

Trabalho. Com base na Resolução nº 004/2014/TP do Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso que adotou a possibilidade de realização de 

perícia nos procedimentos a serem adotados no Juizado Especial da 

Fazenda Pública, ressalto que um laudo da Secretária Municipal de Saúde 

seria nitidamente parcial, dessa feita, nomeio Rodney André de Campos, 

engenheiro Sanitarista e Segurança do Trabalho registrado sob o 

CREA-MT n° 1206374578 para realizar perícia no presente caso. A 

proposta de honorários estará disponível para consulta das partes na 

secretaria desse juizado. Insta pontuar, que independente do pedido de 

gratuidade feito na exordial o promovente deverá depositar em juízo o 

custo da perícia considerando que foi o solicitante: EMENTA : AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO QUE DETERMINOU O 

DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO AGRAVANTE. 

REMUNERAÇÃO DO PERITO QUE DEVE SER PAGA POR QUEM REQUEREU 
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O EXAME. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

AUTOR QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE O EXAME PERICIAL NA 

PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRECEDENTES DESTA 

CORTE E DO STJ. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

(TJ-RN – AG 3462 RN 2009.003462-0, Data do julgamento:27/10/2009) 

DETERMINO que o autor realize o depósito judicial de R$600,00 

(seiscentos reais), no prazo de 30 (trinta) dias, bem como deverá acostar 

aos autos comprovante de recolhimento, sob pena de extinção processual 

por falta de interesse no prosseguimento da demanda. INTIMEM-SE as 

parte para apresentarem o rol de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias; 

CONSIGNO que o perito deverá responder ao rol de quesitos do juízo 

apresentado anexo à decisão; DETERMINO a intimação pessoal do perito 

dessa decisão; Assim que seja efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito 

Rodney André de Campos para que dê início aos trabalhos, devendo 

informar a este juízo a data, o horário e o local da realização da perícia, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de possibilitar a 

intimação das partes, através de seus procuradores. O laudo deve ser 

entregue em até 20 (vinte) dias. Após, conclusos. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 14 de 

Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito Anexo do 

juízo: QUESITOS DO JUIZ 01 - Qual é a descrição do local de trabalho do 

Reclamante durante o seu período laboral? Ambiente de trabalho, 

temperatura, iluminação, arejamento, etc. 02 - Descreva as tarefas 

executadas pelo Reclamante. Quais substâncias, agentes físicos, 

químicos ou biológicos no ambiente de trabalho? 03 - No caso de ruídos, 

qual a dose, ou alternativamente, as medições com os respectivos tempos 

de exposição? 04 - No caso de calor, quais as temperaturas de bulbo 

úmido, além do estabelecimento do ciclo de trabalho do empregado? 05- 

No caso de agentes químicos, quais as medições qualitativas e o tempo de 

exposição a cada agente? Se o enquadramento for qualitativo, qual a 

previsão legal na da NR-15, juntamente com o tempo de exposição? 06 - A 

Reclamada disponibilizava EPI's à Reclamante? Quais seriam as evidências 

para esta resposta? 07 - Havia treinamento para a utilização dos EPI’s? 08 

- Os eventuais EPI's fornecidos pela Reclamada eram adequados e 

suficientes para neutralizar os agentes insalubres? Havia troca periódica 

dos EPI's ? 09 - Havia fiscalização da utilização dos EPI’s ? 10 - Faz jus a 

Reclamante ao adicional de insalubridade? Em que grau?
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010266-93.2016.8.11.0024 REQUERENTE: EVANILDES ARISTACIA DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos 

etc. Compulsando o procedimento, constata-se que o caso se refere a 

demandas repetitivas que questionam o adicional de insalubridade para 

agentes comunitários de saúde do Município de Chapada dos Guimarães. 

O tema correlatado nos autos foi discutido em diversas esferas, o 

Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as discussões nos municípios 

somente podem prosperar caso haja lei municipal abordando os critérios e 

atividades para o recebimento do adicional de insalubridade, vejamos: 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL 

ABORDANDO OS CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO 

ADICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (RE 169.173, Rel. Min. Moreira 

Alves, Primeira Turma, DJ de 16/5/1997). No município de Chapada dos 

Guimarães a Lei n° 581/91 que dispõe sobre o estatuto dos servidores 

municipais aborda a questão e atribui de forma detalhada sobre o adicional 

de insalubridade, nos termos do artigo 78: Art. 78 – Os servidores que 

executem atividades penosas ou que trabalhem com habitualidade em 

locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou 

com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo 

efetivo. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso sumulou a 

questão e estabeleceu que o reconhecimento do direito de receber o 

adicional de insalubridade depende de laudo técnico conforme 

normatização específica do Ministério do Trabalho, de acordo com a 

súmula n°15: SÚMULA Nº 15 - O pagamento de adicional de insalubridade 

a servidor público depende de previsão legal do respectivo ente e deve 

estar amparado em laudo técnico que caracterize e classifique a atividade 

insalubre de acordo com a normatização específica do Ministério do 

Trabalho. Com base na Resolução nº 004/2014/TP do Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso que adotou a possibilidade de realização de 

perícia nos procedimentos a serem adotados no Juizado Especial da 

Fazenda Pública, ressalto que um laudo da Secretária Municipal de Saúde 

seria nitidamente parcial, dessa feita, nomeio Rodney André de Campos, 

engenheiro Sanitarista e Segurança do Trabalho registrado sob o 

CREA-MT n° 1206374578 para realizar perícia no presente caso. A 

proposta de honorários estará disponível para consulta das partes na 

secretaria desse juizado. Insta pontuar, que independente do pedido de 

gratuidade feito na exordial o promovente deverá depositar em juízo o 

custo da perícia considerando que foi o solicitante: EMENTA : AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO QUE DETERMINOU O 

DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO AGRAVANTE. 

REMUNERAÇÃO DO PERITO QUE DEVE SER PAGA POR QUEM REQUEREU 

O EXAME. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

AUTOR QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE O EXAME PERICIAL NA 

PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRECEDENTES DESTA 

CORTE E DO STJ. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

(TJ-RN – AG 3462 RN 2009.003462-0, Data do julgamento:27/10/2009) 

DETERMINO que o autor realize o depósito judicial de R$600,00 

(seiscentos reais), no prazo de 30 (trinta) dias, bem como deverá acostar 

aos autos comprovante de recolhimento, sob pena de extinção processual 

por falta de interesse no prosseguimento da demanda. INTIMEM-SE as 

parte para apresentarem o rol de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias; 

CONSIGNO que o perito deverá responder ao rol de quesitos do juízo 

apresentado anexo à decisão; DETERMINO a intimação pessoal do perito 

dessa decisão; Assim que seja efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito 

Rodney André de Campos para que dê início aos trabalhos, devendo 

informar a este juízo a data, o horário e o local da realização da perícia, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de possibilitar a 

intimação das partes, através de seus procuradores. O laudo deve ser 

entregue em até 20 (vinte) dias. Após, conclusos. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 14 de 

Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito Anexo do 

juízo: QUESITOS DO JUIZ 01 - Qual é a descrição do local de trabalho do 

Reclamante durante o seu período laboral? Ambiente de trabalho, 

temperatura, iluminação, arejamento, etc. 02 - Descreva as tarefas 

executadas pelo Reclamante. Quais substâncias, agentes físicos, 

químicos ou biológicos no ambiente de trabalho? 03 - No caso de ruídos, 

qual a dose, ou alternativamente, as medições com os respectivos tempos 

de exposição? 04 - No caso de calor, quais as temperaturas de bulbo 

úmido, além do estabelecimento do ciclo de trabalho do empregado? 05- 

No caso de agentes químicos, quais as medições qualitativas e o tempo de 

exposição a cada agente? Se o enquadramento for qualitativo, qual a 

previsão legal na da NR-15, juntamente com o tempo de exposição? 06 - A 

Reclamada disponibilizava EPI's à Reclamante? Quais seriam as evidências 

para esta resposta? 07 - Havia treinamento para a utilização dos EPI’s? 08 

- Os eventuais EPI's fornecidos pela Reclamada eram adequados e 

suficientes para neutralizar os agentes insalubres? Havia troca periódica 

dos EPI's ? 09 - Havia fiscalização da utilização dos EPI’s ? 10 - Faz jus a 

Reclamante ao adicional de insalubridade? Em que grau?

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010265-11.2016.8.11.0024 REQUERENTE: EVANIL GONCALVES 

SANTOS SILVA FERREIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Compulsando o procedimento, constata-se 

que o caso se refere a demandas repetitivas que questionam o adicional 

de insalubridade para agentes comunitários de saúde do Município de 

Chapada dos Guimarães. O tema correlatado nos autos foi discutido em 

diversas esferas, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as 

discussões nos municípios somente podem prosperar caso haja lei 

municipal abordando os critérios e atividades para o recebimento do 

adicional de insalubridade, vejamos: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 

NECESSIDADE DE LEI LOCAL ABORDANDO OS CRITÉRIOS E ATIVIDADES 

PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (RE 

169.173, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 16/5/1997). No 

município de Chapada dos Guimarães a Lei n° 581/91 que dispõe sobre o 

estatuto dos servidores municipais aborda a questão e atribui de forma 

detalhada sobre o adicional de insalubridade, nos termos do artigo 78: Art. 

78 – Os servidores que executem atividades penosas ou que trabalhem 

com habitualidade em locais insalubres, ou em contato permanente com 

substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre 

o vencimento do cargo efetivo. O Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso sumulou a questão e estabeleceu que o reconhecimento do direito 

de receber o adicional de insalubridade depende de laudo técnico 

conforme normatização específica do Ministério do Trabalho, de acordo 

com a súmula n°15: SÚMULA Nº 15 - O pagamento de adicional de 

insalubridade a servidor público depende de previsão legal do respectivo 

ente e deve estar amparado em laudo técnico que caracterize e 

classifique a atividade insalubre de acordo com a normatização específica 

do Ministério do Trabalho. Com base na Resolução nº 004/2014/TP do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso que adotou a possibilidade 

de realização de perícia nos procedimentos a serem adotados no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, ressalto que um laudo da Secretária 

Municipal de Saúde seria nitidamente parcial, dessa feita, nomeio Rodney 

André de Campos, engenheiro Sanitarista e Segurança do Trabalho 

registrado sob o CREA-MT n° 1206374578 para realizar perícia no 

presente caso. A proposta de honorários estará disponível para consulta 

das partes na secretaria desse juizado. Insta pontuar, que independente 

do pedido de gratuidade feito na exordial o promovente deverá depositar 

em juízo o custo da perícia considerando que foi o solicitante: EMENTA : 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO QUE 

DETERMINOU O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO 

AGRAVANTE. REMUNERAÇÃO DO PERITO QUE DEVE SER PAGA POR 

QUEM REQUEREU O EXAME. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. AUTOR QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE O EXAME 

PERICIAL NA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. CONHECIMENTO E 

DESPROVIMENTO DO AGRAVO.(TJ-RN – AG 3462 RN 2009.003462-0, 

Data do julgamento:27/10/2009) DETERMINO que o autor realize o depósito 

judicial de R$600,00 (seiscentos reais), no prazo de 30 (trinta) dias, bem 

como deverá acostar aos autos comprovante de recolhimento, sob pena 

de extinção processual por falta de interesse no prosseguimento da 

demanda. INTIMEM-SE as parte para apresentarem o rol de quesitos no 

prazo de 15 (quinze) dias; CONSIGNO que o perito deverá responder ao 

rol de quesitos do juízo apresentado anexo à decisão; DETERMINO a 

intimação pessoal do perito dessa decisão; Assim que seja efetuado o 

depósito, intime-se o Sr. Perito Rodney André de Campos para que dê 

início aos trabalhos, devendo informar a este juízo a data, o horário e o 

local da realização da perícia, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

a fim de possibilitar a intimação das partes, através de seus procuradores. 

O laudo deve ser entregue em até 20 (vinte) dias. Após, conclusos. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline 

de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 

9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 14 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito Anexo do juízo: QUESITOS DO JUIZ 01 - Qual é a 

descrição do local de trabalho do Reclamante durante o seu período 

laboral? Ambiente de trabalho, temperatura, iluminação, arejamento, etc. 02 

- Descreva as tarefas executadas pelo Reclamante. Quais substâncias, 

agentes físicos, químicos ou biológicos no ambiente de trabalho? 03 - No 

caso de ruídos, qual a dose, ou alternativamente, as medições com os 

respectivos tempos de exposição? 04 - No caso de calor, quais as 

temperaturas de bulbo úmido, além do estabelecimento do ciclo de trabalho 

do empregado? 05- No caso de agentes químicos, quais as medições 

qualitativas e o tempo de exposição a cada agente? Se o enquadramento 

for qualitativo, qual a previsão legal na da NR-15, juntamente com o tempo 

de exposição? 06 - A Reclamada disponibilizava EPI's à Reclamante? 

Quais seriam as evidências para esta resposta? 07 - Havia treinamento 

para a utilização dos EPI’s? 08 - Os eventuais EPI's fornecidos pela 

Reclamada eram adequados e suficientes para neutralizar os agentes 

insalubres? Havia troca periódica dos EPI's ? 09 - Havia fiscalização da 

utilização dos EPI’s ? 10 - Faz jus a Reclamante ao adicional de 

insalubridade? Em que grau?
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010264-26.2016.8.11.0024 REQUERENTE: QUEILA RAQUEL DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Compulsando o procedimento, constata-se que o caso se 

refere a demandas repetitivas que questionam o adicional de insalubridade 

para agentes comunitários de saúde do Município de Chapada dos 

Guimarães. O tema correlatado nos autos foi discutido em diversas 

esferas, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as discussões nos 

municípios somente podem prosperar caso haja lei municipal abordando os 

critérios e atividades para o recebimento do adicional de insalubridade, 

vejamos: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL 

ABORDANDO OS CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO 

ADICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (RE 169.173, Rel. Min. Moreira 

Alves, Primeira Turma, DJ de 16/5/1997). No município de Chapada dos 

Guimarães a Lei n° 581/91 que dispõe sobre o estatuto dos servidores 

municipais aborda a questão e atribui de forma detalhada sobre o adicional 

de insalubridade, nos termos do artigo 78: Art. 78 – Os servidores que 

executem atividades penosas ou que trabalhem com habitualidade em 

locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou 

com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo 

efetivo. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso sumulou a 

questão e estabeleceu que o reconhecimento do direito de receber o 

adicional de insalubridade depende de laudo técnico conforme 

normatização específica do Ministério do Trabalho, de acordo com a 

súmula n°15: SÚMULA Nº 15 - O pagamento de adicional de insalubridade 

a servidor público depende de previsão legal do respectivo ente e deve 

estar amparado em laudo técnico que caracterize e classifique a atividade 

insalubre de acordo com a normatização específica do Ministério do 

Trabalho. Com base na Resolução nº 004/2014/TP do Tribunal de Justiça 
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do Estado do Mato Grosso que adotou a possibilidade de realização de 

perícia nos procedimentos a serem adotados no Juizado Especial da 

Fazenda Pública, ressalto que um laudo da Secretária Municipal de Saúde 

seria nitidamente parcial, dessa feita, nomeio Rodney André de Campos, 

engenheiro Sanitarista e Segurança do Trabalho registrado sob o 

CREA-MT n° 1206374578 para realizar perícia no presente caso. A 

proposta de honorários estará disponível para consulta das partes na 

secretaria desse juizado. Insta pontuar, que independente do pedido de 

gratuidade feito na exordial o promovente deverá depositar em juízo o 

custo da perícia considerando que foi o solicitante: EMENTA : AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO QUE DETERMINOU O 

DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO AGRAVANTE. 

REMUNERAÇÃO DO PERITO QUE DEVE SER PAGA POR QUEM REQUEREU 

O EXAME. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

AUTOR QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE O EXAME PERICIAL NA 

PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRECEDENTES DESTA 

CORTE E DO STJ. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

(TJ-RN – AG 3462 RN 2009.003462-0, Data do julgamento:27/10/2009) 

DETERMINO que o autor realize o depósito judicial de R$600,00 

(seiscentos reais), no prazo de 30 (trinta) dias, bem como deverá acostar 

aos autos comprovante de recolhimento, sob pena de extinção processual 

por falta de interesse no prosseguimento da demanda. INTIMEM-SE as 

parte para apresentarem o rol de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias; 

CONSIGNO que o perito deverá responder ao rol de quesitos do juízo 

apresentado anexo à decisão; DETERMINO a intimação pessoal do perito 

dessa decisão; Assim que seja efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito 

Rodney André de Campos para que dê início aos trabalhos, devendo 

informar a este juízo a data, o horário e o local da realização da perícia, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de possibilitar a 

intimação das partes, através de seus procuradores. O laudo deve ser 

entregue em até 20 (vinte) dias. Após, conclusos. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 14 de 

Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito Anexo do 

juízo: QUESITOS DO JUIZ 01 - Qual é a descrição do local de trabalho do 

Reclamante durante o seu período laboral? Ambiente de trabalho, 

temperatura, iluminação, arejamento, etc. 02 - Descreva as tarefas 

executadas pelo Reclamante. Quais substâncias, agentes físicos, 

químicos ou biológicos no ambiente de trabalho? 03 - No caso de ruídos, 

qual a dose, ou alternativamente, as medições com os respectivos tempos 

de exposição? 04 - No caso de calor, quais as temperaturas de bulbo 

úmido, além do estabelecimento do ciclo de trabalho do empregado? 05- 

No caso de agentes químicos, quais as medições qualitativas e o tempo de 

exposição a cada agente? Se o enquadramento for qualitativo, qual a 

previsão legal na da NR-15, juntamente com o tempo de exposição? 06 - A 

Reclamada disponibilizava EPI's à Reclamante? Quais seriam as evidências 

para esta resposta? 07 - Havia treinamento para a utilização dos EPI’s? 08 

- Os eventuais EPI's fornecidos pela Reclamada eram adequados e 

suficientes para neutralizar os agentes insalubres? Havia troca periódica 

dos EPI's ? 09 - Havia fiscalização da utilização dos EPI’s ? 10 - Faz jus a 

Reclamante ao adicional de insalubridade? Em que grau?
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010260-86.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ELIS REGINA GOMES DE 

MORAES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Compulsando o procedimento, constata-se que o caso se 

refere a demandas repetitivas que questionam o adicional de insalubridade 

para agentes comunitários de saúde do Município de Chapada dos 

Guimarães. O tema correlatado nos autos foi discutido em diversas 

esferas, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as discussões nos 

municípios somente podem prosperar caso haja lei municipal abordando os 

critérios e atividades para o recebimento do adicional de insalubridade, 

vejamos: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL 

ABORDANDO OS CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO 

ADICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (RE 169.173, Rel. Min. Moreira 

Alves, Primeira Turma, DJ de 16/5/1997). No município de Chapada dos 

Guimarães a Lei n° 581/91 que dispõe sobre o estatuto dos servidores 

municipais aborda a questão e atribui de forma detalhada sobre o adicional 

de insalubridade, nos termos do artigo 78: Art. 78 – Os servidores que 

executem atividades penosas ou que trabalhem com habitualidade em 

locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou 

com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo 

efetivo. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso sumulou a 

questão e estabeleceu que o reconhecimento do direito de receber o 

adicional de insalubridade depende de laudo técnico conforme 

normatização específica do Ministério do Trabalho, de acordo com a 

súmula n°15: SÚMULA Nº 15 - O pagamento de adicional de insalubridade 

a servidor público depende de previsão legal do respectivo ente e deve 

estar amparado em laudo técnico que caracterize e classifique a atividade 

insalubre de acordo com a normatização específica do Ministério do 

Trabalho. Com base na Resolução nº 004/2014/TP do Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso que adotou a possibilidade de realização de 

perícia nos procedimentos a serem adotados no Juizado Especial da 

Fazenda Pública, ressalto que um laudo da Secretária Municipal de Saúde 

seria nitidamente parcial, dessa feita, nomeio Rodney André de Campos, 

engenheiro Sanitarista e Segurança do Trabalho registrado sob o 

CREA-MT n° 1206374578 para realizar perícia no presente caso. A 

proposta de honorários estará disponível para consulta das partes na 

secretaria desse juizado. Insta pontuar, que independente do pedido de 

gratuidade feito na exordial o promovente deverá depositar em juízo o 

custo da perícia considerando que foi o solicitante: EMENTA : AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO QUE DETERMINOU O 

DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO AGRAVANTE. 

REMUNERAÇÃO DO PERITO QUE DEVE SER PAGA POR QUEM REQUEREU 

O EXAME. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

AUTOR QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE O EXAME PERICIAL NA 

PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRECEDENTES DESTA 

CORTE E DO STJ. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

(TJ-RN – AG 3462 RN 2009.003462-0, Data do julgamento:27/10/2009) 

DETERMINO que o autor realize o depósito judicial de R$600,00 

(seiscentos reais), no prazo de 30 (trinta) dias, bem como deverá acostar 

aos autos comprovante de recolhimento, sob pena de extinção processual 

por falta de interesse no prosseguimento da demanda. INTIMEM-SE as 

parte para apresentarem o rol de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias; 

CONSIGNO que o perito deverá responder ao rol de quesitos do juízo 

apresentado anexo à decisão; DETERMINO a intimação pessoal do perito 

dessa decisão; Assim que seja efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito 

Rodney André de Campos para que dê início aos trabalhos, devendo 

informar a este juízo a data, o horário e o local da realização da perícia, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de possibilitar a 

intimação das partes, através de seus procuradores. O laudo deve ser 

entregue em até 20 (vinte) dias. Após, conclusos. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 14 de 

Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito Anexo do 

juízo: QUESITOS DO JUIZ 01 - Qual é a descrição do local de trabalho do 

Reclamante durante o seu período laboral? Ambiente de trabalho, 

temperatura, iluminação, arejamento, etc. 02 - Descreva as tarefas 

executadas pelo Reclamante. Quais substâncias, agentes físicos, 

químicos ou biológicos no ambiente de trabalho? 03 - No caso de ruídos, 

qual a dose, ou alternativamente, as medições com os respectivos tempos 
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de exposição? 04 - No caso de calor, quais as temperaturas de bulbo 

úmido, além do estabelecimento do ciclo de trabalho do empregado? 05- 

No caso de agentes químicos, quais as medições qualitativas e o tempo de 

exposição a cada agente? Se o enquadramento for qualitativo, qual a 

previsão legal na da NR-15, juntamente com o tempo de exposição? 06 - A 

Reclamada disponibilizava EPI's à Reclamante? Quais seriam as evidências 

para esta resposta? 07 - Havia treinamento para a utilização dos EPI’s? 08 

- Os eventuais EPI's fornecidos pela Reclamada eram adequados e 

suficientes para neutralizar os agentes insalubres? Havia troca periódica 

dos EPI's ? 09 - Havia fiscalização da utilização dos EPI’s ? 10 - Faz jus a 

Reclamante ao adicional de insalubridade? Em que grau?

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010549-53.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA DOS SANTOS DIVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010549-53.2015.8.11.0024 REQUERENTE: AURORA DOS SANTOS 

DIVINO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos 

etc. Compulsando o procedimento, constata-se que o caso se refere a 

demandas repetitivas que questionam o adicional de insalubridade para 

agentes comunitários de saúde do Município de Chapada dos Guimarães. 

O tema correlatado nos autos foi discutido em diversas esferas, o 

Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as discussões nos municípios 

somente podem prosperar caso haja lei municipal abordando os critérios e 

atividades para o recebimento do adicional de insalubridade, vejamos: 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL 

ABORDANDO OS CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO 

ADICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (RE 169.173, Rel. Min. Moreira 

Alves, Primeira Turma, DJ de 16/5/1997). No município de Chapada dos 

Guimarães a Lei n° 581/91 que dispõe sobre o estatuto dos servidores 

municipais aborda a questão e atribui de forma detalhada sobre o adicional 

de insalubridade, nos termos do artigo 78: Art. 78 – Os servidores que 

executem atividades penosas ou que trabalhem com habitualidade em 

locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou 

com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo 

efetivo. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso sumulou a 

questão e estabeleceu que o reconhecimento do direito de receber o 

adicional de insalubridade depende de laudo técnico conforme 

normatização específica do Ministério do Trabalho, de acordo com a 

súmula n°15: SÚMULA Nº 15 - O pagamento de adicional de insalubridade 

a servidor público depende de previsão legal do respectivo ente e deve 

estar amparado em laudo técnico que caracterize e classifique a atividade 

insalubre de acordo com a normatização específica do Ministério do 

Trabalho. Com base na Resolução nº 004/2014/TP do Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso que adotou a possibilidade de realização de 

perícia nos procedimentos a serem adotados no Juizado Especial da 

Fazenda Pública, ressalto que um laudo da Secretária Municipal de Saúde 

seria nitidamente parcial, dessa feita, nomeio Rodney André de Campos, 

engenheiro Sanitarista e Segurança do Trabalho registrado sob o 

CREA-MT n° 1206374578 para realizar perícia no presente caso. A 

proposta de honorários estará disponível para consulta das partes na 

secretaria desse juizado. Insta pontuar, que independente do pedido de 

gratuidade feito na exordial o promovente deverá depositar em juízo o 

custo da perícia considerando que foi o solicitante: EMENTA : AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO QUE DETERMINOU O 

DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO AGRAVANTE. 

REMUNERAÇÃO DO PERITO QUE DEVE SER PAGA POR QUEM REQUEREU 

O EXAME. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

AUTOR QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE O EXAME PERICIAL NA 

PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRECEDENTES DESTA 

CORTE E DO STJ. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

(TJ-RN – AG 3462 RN 2009.003462-0, Data do julgamento:27/10/2009) 

DETERMINO que o autor realize o depósito judicial de R$600,00 

(seiscentos reais), no prazo de 30 (trinta) dias, bem como deverá acostar 

aos autos comprovante de recolhimento, sob pena de extinção processual 

por falta de interesse no prosseguimento da demanda. INTIMEM-SE as 

parte para apresentarem o rol de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias; 

CONSIGNO que o perito deverá responder ao rol de quesitos do juízo 

apresentado anexo à decisão; DETERMINO a intimação pessoal do perito 

dessa decisão; Assim que seja efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito 

Rodney André de Campos para que dê início aos trabalhos, devendo 

informar a este juízo a data, o horário e o local da realização da perícia, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de possibilitar a 

intimação das partes, através de seus procuradores. O laudo deve ser 

entregue em até 20 (vinte) dias. Após, conclusos. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 14 de 

Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito Anexo do 

juízo: QUESITOS DO JUIZ 01 - Qual é a descrição do local de trabalho do 

Reclamante durante o seu período laboral? Ambiente de trabalho, 

temperatura, iluminação, arejamento, etc. 02 - Descreva as tarefas 

executadas pelo Reclamante. Quais substâncias, agentes físicos, 

químicos ou biológicos no ambiente de trabalho? 03 - No caso de ruídos, 

qual a dose, ou alternativamente, as medições com os respectivos tempos 

de exposição? 04 - No caso de calor, quais as temperaturas de bulbo 

úmido, além do estabelecimento do ciclo de trabalho do empregado? 05- 

No caso de agentes químicos, quais as medições qualitativas e o tempo de 

exposição a cada agente? Se o enquadramento for qualitativo, qual a 

previsão legal na da NR-15, juntamente com o tempo de exposição? 06 - A 

Reclamada disponibilizava EPI's à Reclamante? Quais seriam as evidências 

para esta resposta? 07 - Havia treinamento para a utilização dos EPI’s? 08 

- Os eventuais EPI's fornecidos pela Reclamada eram adequados e 

suficientes para neutralizar os agentes insalubres? Havia troca periódica 

dos EPI's ? 09 - Havia fiscalização da utilização dos EPI’s ? 10 - Faz jus a 

Reclamante ao adicional de insalubridade? Em que grau?

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-05.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000045-05.2018.8.11.0024 REQUERENTE: ROSARIA ALVES DE ARRUDA 

REQUERIDO: ISAIAS DA SILVA RODRIGUES Vistos etc. CONVERTO o 

julgamento em diligência. Compulsando o procedimento, constata-se que o 

reclamado foi intimado dia 12/03/2018 da audiência a ser realizada dia 

13/03/2018, sobre o tema a súmula 19 da Turma Recursal Única dispõe: 

TRU-MT SÚMULA 19: O prazo mínimo entre a citação e a realização da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) 

horas. (Aprovada em 12/09/2017). Desse modo, converto o julgamento em 

diligência e DETERMINO a designação de nova data de audiência 

conciliatória. Intime-se o autor a apresentar o contrato de locação. Após, 

conclusos. Tomem-se as demais providências de estilo. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline 

de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 

9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 16 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-43.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADELRITA DE MACEDO BORGES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010043-43.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ADELRITA DE MACEDO 

BORGES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. CONVERTO o 

julgamento em diligência. Em análise detida dos autos constata-se que o 

promovente foi intimado a se manifestar e acostou petição Id n° 12065531 

solicitando a expedição de Alvará Judicial, porém não esclarece se o valor 

satisfaz de forma plena a execução. Desse modo, converto o julgamento 

em diligência e opino para DETERMINAR a intimação da parte autora a se 

manifestar de forma detalhada esclarecendo a concordância do valor para 

extinção definitiva da execução, bem como a juntar procuração atualizada 

com poderes de “receber e dar quitação”, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção processual. Após, conclusos. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 16 de 

Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-44.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA BARBIERO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI MELO MOREIRA OAB - MT2626/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000616-44.2016.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[TELEFONIA]. REQUERENTE: DALVA 

BARBIERO TEIXEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do mérito. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra cumprida, devidamente depositado e levantado 

através de Alvará Judicial em juízo (IDS 6710411, 6741812, 11492227, 

11510810 e 12291126,). Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há satisfação 

da obrigação, saliento que não há óbice ao fim do cumprimento de 

sentença. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Compulsando os documentos juntados a exordial verifico que a 

reclamante DALVA BARBIERO TEIXEIRA, levantou os valores depositados 

em Juízo nos termos requeridos. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Arquive-se Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  B r a z  P a u l o  P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-67.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA GENAINA ALVES BERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000748-67.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MAGDA GENAINA 

ALVES BERTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR DE 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte autora 

acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum 

comprovante. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é 

pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a análise 

do MÉRITO. Os pedidos do autor são improcedentes. Alega a Parte Autora, 

em síntese, que titular da Unidade Consumidora nº 6/634894-0 e no dia 

17/10/2016 a rede elétrica que abastece sua unidade consumidora 

supostamente foi afetada por interrupção de energia elétrica, o que teria 

perdurado 03 DIAS, incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral . O 

caso se trata de causa repetitiva e a empresa reclamada acostou em 

diversas demandas o relatório de interrupções, aduz que a energia 

retornou e que o defeito se deu por interrupção devido a “caso fortuito e 

força maior”, enfatiza que durante o mês de Outubro/2016 as quedas 

foram recorrentes na região: SINDICET/SRUCINTE- INTERRUPÇÕES DA UC 

V1.13 Registro: 17/10/2016 Registro: 18/10/2016 Registro: 20/10/2016 

Registro: 24/10/2016 Registro: 31/10/2016 A autora junta várias 

conversas comprovando a oscilação no fornecimento de energia, assim 

como alega que o fornecimento na cidade de Planalto da Serra é irregular, 

gerando uma condenação em vias de ação civil pública. A relação jurídica 

estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, rege-se pelo 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 

2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora como 

destinatária final, de modo que patente à incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo 
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que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Inicialmente, insta 

pontuar que nas demandas julgadas por esse juízo havia consideração 

quanto aos danos morais na situação versada, porém em recente julgado 

do Superior Tribunal de Justiça, ficou clarividente que a situação deve ser 

apreciada sobre outra ótica, vejamos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. 

DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso 

especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O 

propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela 

recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à 

residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após 

temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos 

argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não 

obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento 

do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial 

é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira 

acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/03/2018) O evento ocorrido à época deu ensejo ao maçante 

ajuizamento de ações por parte de consumidores no intuito de verem-se 

compensados pelos danos morais alegadamente sofridos decorrentes da 

suposta demora no restabelecimento do serviço por parte da 

concessionária. Existem em trâmite mais 100 (cem) processos sobre o 

mesmo fato, ficou evidenciado pelo ingresso de ações repetitivas que 

houve uma falha generalizada por três dias no fornecimento de energia do 

município. De fato, para haver a compensação dos danos morais, devem 

estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil em 

geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente 

suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o 

âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em 

dano moral indenizável. Devemos considerar que a população da cidade é 

de 2.726 pessoas, sendo certo que se todos os consumidores da 

empresa ingressarem em juízo e obtiverem indenizações volumosas, 

poderá diminuir de forma significativa o patrimônio da empresa, causando 

danos aos demais consumidores da concessionária. (Índice IBGE - 

h t tps : / /c idades. ibge .gov .br /b ras i l /mt /p lana l to -da-ser ra /panorama) 

Analisando a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos 

morais supostamente oriundos do mesmo evento que assolou a região, as 

condenações reiteradas poderiam inviabilizar as atividades da própria 

prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no 

aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região. 

Nessa esfera, o promovente alegou fatos que, conquanto causem 

aborrecimento, não superam a condição de dissabor cotidiano, não 

gerando danos morais. Desse modo, adotando-se esta nova inteligência 

ventilada pelo STJ não se afigura a hipótese de condenação em danos 

morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em 

motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 06 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000754-74.2017.8.11.0024 REQUERENTE: PAULO SILAS DA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR DE 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte autora 

acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum 

comprovante. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é 

pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a análise 

do MÉRITO. Os pedidos do autor são improcedentes. Alega a Parte Autora, 

em síntese, que é titular da Unidade Consumidora nº 6/1876069-4 e no dia 

17/10/2016 a rede elétrica que abastece sua unidade consumidora 

supostamente foi afetada por interrupção de energia elétrica, o que teria 

perdurado 03 DIAS, incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral . O 
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caso se trata de causa repetitiva e a empresa reclamada acostou em 

diversas demandas o relatório de interrupções conforme ID 11464523, 

aduz que a energia retornou e que o defeito se deu por interrupção devido 

a “caso fortuito e força maior”, enfatiza que durante o mês de 

Outubro/2016 as quedas foram recorrentes na reg ião : 

SINDICET/SRUCINTE- INTERRUPÇÕES DA UC V1.13 Registro: 17/10/2016 

Registro: 18/10/2016 Registro: 20/10/2016 Registro: 24/10/2016 Registro: 

31/10/2016 A autora junta várias conversas comprovando a oscilação no 

fornecimento de energia, assim como alega que o fornecimento na cidade 

de Planalto da Serra é irregular, gerando uma condenação em vias de 

ação civil pública. A relação jurídica estabelecida entre as partes, de 

natureza consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora 

de serviço e a parte autora como destinatária final, de modo que patente à 

incidência das disposições protetivas previstas no diploma legal em 

questão, à luz das quais a presente demanda há de ser dirimida. 

Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Inicialmente, insta pontuar que nas demandas julgadas por 

esse juízo havia consideração quanto aos danos morais na situação 

versada, porém em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, ficou 

clarividente que a situação deve ser apreciada sobre outra ótica, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 

SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 

15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. 

Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a 

ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento 

de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento 

do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão 

acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões 

recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o 

conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em 

recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, 

de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/03/2018) O evento ocorrido à época deu ensejo ao maçante 

ajuizamento de ações por parte de consumidores no intuito de verem-se 

compensados pelos danos morais alegadamente sofridos decorrentes da 

suposta demora no restabelecimento do serviço por parte da 

concessionária. Existem em trâmite mais 100 (cem) processos sobre o 

mesmo fato, ficou evidenciado pelo ingresso de ações repetitivas que 

houve uma falha generalizada por três dias no fornecimento de energia do 

município. De fato, para haver a compensação dos danos morais, devem 

estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil em 

geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente 

suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o 

âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em 

dano moral indenizável. Devemos considerar que a população da cidade é 

de 2.726 pessoas, sendo certo que se todos os consumidores da 

empresa ingressarem em juízo e obtiverem indenizações volumosas, 

poderá diminuir de forma significativa o patrimônio da empresa, causando 

danos aos demais consumidores da concessionária. (Índice IBGE - 

h t tps : / /c idades. ibge .gov .br /b ras i l /mt /p lana l to -da-ser ra /panorama) 

Analisando a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos 

morais supostamente oriundos do mesmo evento que assolou a região, as 

condenações reiteradas poderiam inviabilizar as atividades da própria 

prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no 

aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região. 

Nessa esfera, o promovente alegou fatos que, conquanto causem 

aborrecimento, não superam a condição de dissabor cotidiano, não 

gerando danos morais. Desse modo, adotando-se esta nova inteligência 

ventilada pelo STJ não se afigura a hipótese de condenação em danos 

morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em 

motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pelo ACOLHIMENTO da preliminar de 

impugnação da Justiça Gratuita e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

Leigo _______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 06 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000741-75.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JOÃO DE MELLO DE 

CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE A parte 

solicitou a gratuidade da justiça, a parte autora acosta declaração de 

hipossuficiência, porém não acosta nenhum comprovante. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 
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RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O promovente não junta prova de sua condição 

financeira, dessa feita, indefiro o pedido. ULTRAPASSADA a fase de 

preliminares passo a análise do MÉRITO. Os pedidos do autor são 

improcedentes. Alega a Parte Autora, em síntese, que é titular da Unidade 

Consumidora nº 6/415147-8 e no dia 17/10/2016 a rede elétrica que 

abastece sua unidade consumidora supostamente foi afetada por 

interrupção de energia elétrica, o que teria perdurado 03 DIAS, incorrendo, 

assim, em prejuízos de ordem moral . O caso se trata de causa repetitiva e 

a empresa reclamada acostou em diversas demandas o relatório de 

interrupções conforme ID 11481937, aduz que a energia retornou e que o 

defeito se deu por interrupção devido a “caso fortuito e força maior”, 

enfatiza que durante o mês de Outubro/2016 as quedas foram recorrentes 

na região: SINDICET/SRUCINTE- INTERRUPÇÕES DA UC V1.13 Registro: 

17/10/2016 Registro: 18/10/2016 Registro: 20/10/2016 Registro: 

24/10/2016 Registro: 31/10/2016 O autor junta várias conversas 

comprovando a oscilação no fornecimento de energia, assim como alega 

que o fornecimento na cidade de Planalto da Serra é irregular, gerando 

uma condenação em vias de ação civil pública. A relação jurídica 

estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, rege-se pelo 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 

2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora como 

destinatária final, de modo que patente à incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Inicialmente, insta 

pontuar que nas demandas julgadas por esse juízo havia consideração 

quanto aos danos morais na situação versada, porém em recente julgado 

do Superior Tribunal de Justiça, ficou clarividente que a situação deve ser 

apreciada sobre outra ótica, vejamos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. 

DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso 

especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O 

propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela 

recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à 

residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após 

temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos 

argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não 

obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento 

do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial 

é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira 

acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/03/2018) O evento ocorrido à época deu ensejo ao maçante 

ajuizamento de ações por parte de consumidores no intuito de verem-se 

compensados pelos danos morais alegadamente sofridos decorrentes da 

suposta demora no restabelecimento do serviço por parte da 

concessionária. Existem em trâmite mais 100 (cem) processos sobre o 

mesmo fato, ficou evidenciado pelo ingresso de ações repetitivas que 

houve uma falha generalizada por três dias no fornecimento de energia do 

município. De fato, para haver a compensação dos danos morais, devem 

estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil em 

geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente 

suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o 

âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em 

dano moral indenizável. Devemos considerar que a população da cidade é 

de 2.726 pessoas, sendo certo que se todos os consumidores da 

empresa ingressarem em juízo e obtiverem indenizações volumosas, 

poderá diminuir de forma significativa o patrimônio da empresa, causando 

danos aos demais consumidores da concessionária. (Índice IBGE - 

h t tps : / /c idades. ibge .gov .br /b ras i l /mt /p lana l to -da-ser ra /panorama) 

Analisando a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos 

morais supostamente oriundos do mesmo evento que assolou a região, as 

condenações reiteradas poderiam inviabilizar as atividades da própria 

prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no 

aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região. 

Nessa esfera, o promovente alegou fatos que, conquanto causem 

aborrecimento, não superam a condição de dissabor cotidiano, não 

gerando danos morais. Desse modo, adotando-se esta nova inteligência 

ventilada pelo STJ não se afigura a hipótese de condenação em danos 

morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em 

motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino no mérito pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. INDEFIRO o Pedido de 

Justiça Gratuito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 06 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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GONCALVES DA CRUZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte 

autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum 

comprovante. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é 

pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a análise 

do MÉRITO. Os pedidos do autor são improcedentes. Alega a Parte Autora, 

em síntese, que é titular da Unidade Consumidora nº 6/1856198-5 e no dia 

17/10/2016 a rede elétrica que abastece sua unidade consumidora 

supostamente foi afetada por interrupção de energia elétrica, o que teria 

perdurado 03 DIAS, incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral . O 

caso se trata de causa repetitiva e a empresa reclamada acostou em 

diversas demandas o relatório de interrupções conforme ID 11492683, 

aduz que a energia retornou e que o defeito se deu por interrupção devido 

a “caso fortuito e força maior”, enfatiza que durante o mês de 

Outubro/2016 as quedas foram recorrentes na reg ião : 

SINDICET/SRUCINTE- INTERRUPÇÕES DA UC V1.13 Registro: 17/10/2016 

Registro: 18/10/2016 Registro: 20/10/2016 Registro: 24/10/2016 Registro: 

31/10/2016 O autor junta várias conversas comprovando a oscilação no 

fornecimento de energia, assim como alega que o fornecimento na cidade 

de Planalto da Serra é irregular, gerando uma condenação em vias de 

ação civil pública. A relação jurídica estabelecida entre as partes, de 

natureza consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora 

de serviço e a parte autora como destinatária final, de modo que patente à 

incidência das disposições protetivas previstas no diploma legal em 

questão, à luz das quais a presente demanda há de ser dirimida. 

Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Inicialmente, insta pontuar que nas demandas julgadas por 

esse juízo havia consideração quanto aos danos morais na situação 

versada, porém em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, ficou 

clarividente que a situação deve ser apreciada sobre outra ótica, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 

SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 

15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. 

Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a 

ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento 

de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento 

do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão 

acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões 

recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o 

conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em 

recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, 

de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/03/2018) O evento ocorrido à época deu ensejo ao maçante 

ajuizamento de ações por parte de consumidores no intuito de verem-se 

compensados pelos danos morais alegadamente sofridos decorrentes da 

suposta demora no restabelecimento do serviço por parte da 

concessionária. Existem em trâmite mais 100 (cem) processos sobre o 

mesmo fato, ficou evidenciado pelo ingresso de ações repetitivas que 

houve uma falha generalizada por três dias no fornecimento de energia do 

município. De fato, para haver a compensação dos danos morais, devem 

estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil em 

geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente 

suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o 

âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em 

dano moral indenizável. Devemos considerar que a população da cidade é 

de 2.726 pessoas, sendo certo que se todos os consumidores da 

empresa ingressarem em juízo e obtiverem indenizações volumosas, 

poderá diminuir de forma significativa o patrimônio da empresa, causando 

danos aos demais consumidores da concessionária. (Índice IBGE - 

h t tps : / /c idades. ibge .gov .br /b ras i l /mt /p lana l to -da-ser ra /panorama) 

Analisando a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos 

morais supostamente oriundos do mesmo evento que assolou a região, as 

condenações reiteradas poderiam inviabilizar as atividades da própria 

prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no 

aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região. 

Nessa esfera, o promovente alegou fatos que, conquanto causem 

aborrecimento, não superam a condição de dissabor cotidiano, não 

gerando danos morais. Desse modo, adotando-se esta nova inteligência 

ventilada pelo STJ não se afigura a hipótese de condenação em danos 

morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em 

motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 06 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000744-30.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LAERCIO INACIO DE 

SIQUEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE A parte 

solicitou a gratuidade da justiça, a parte autora acosta declaração de 

hipossuficiência, porém não acosta nenhum comprovante. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O promovente não junta prova de sua condição 

financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINAR INCOMPETENCIA DO 

JUIZADO - PERÍCIA Em contestação, a empresa Reclamada alegou a 

incompetência deste Juizado para processamento da causa, ao 

argumento de se tratar de matéria complexa, que dependeria de realização 

de prova pericial, sendo que a arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada ( opino). 

ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a análise do MÉRITO. Os 

pedidos do autor são improcedentes. Alega a Parte Autora, em síntese, 

que é titular da Unudade Consumidora nº 6/1795760-6 e no dia 17/10/2016 

a rede elétrica que abastece sua unidade consumidora supostamente foi 

afetada por interrupção de energia elétrica, o que teria perdurado 03 DIAS, 

incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral . O caso se trata de 

causa repetitiva e a empresa reclamada acostou em diversas demandas o 

relatório de interrupções, aduz que a energia retornou e que o defeito se 

deu por interrupção devido a “caso fortuito e força maior”, enfatiza que 

durante o mês de Outubro/2016 as quedas foram recorrentes na região: 

SINDICET/SRUCINTE- INTERRUPÇÕES DA UC V1.13 Registro: 17/10/2016 

Registro: 18/10/2016 Registro: 20/10/2016 Registro: 24/10/2016 Registro: 

31/10/2016 O autor junta várias conversas comprovando a oscilação no 

fornecimento de energia, assim como alega que o fornecimento na cidade 

de Planalto da Serra é irregular, gerando uma condenação em vias de 

ação civil pública. A relação jurídica estabelecida entre as partes, de 

natureza consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora 

de serviço e a parte autora como destinatária final, de modo que patente à 

incidência das disposições protetivas previstas no diploma legal em 

questão, à luz das quais a presente demanda há de ser dirimida. 

Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Inicialmente, insta pontuar que nas demandas julgadas por 

esse juízo havia consideração quanto aos danos morais na situação 

versada, porém em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, ficou 

clarividente que a situação deve ser apreciada sobre outra ótica, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 

SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 

15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. 

Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a 

ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento 

de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento 

do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão 

acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões 

recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o 

conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em 

recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, 

de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/03/2018) O evento ocorrido à época deu ensejo ao maçante 

ajuizamento de ações por parte de consumidores no intuito de verem-se 

compensados pelos danos morais alegadamente sofridos decorrentes da 

suposta demora no restabelecimento do serviço por parte da 

concessionária. Existem em trâmite mais 100 (cem) processos sobre o 

mesmo fato, ficou evidenciado pelo ingresso de ações repetitivas que 

houve uma falha generalizada por três dias no fornecimento de energia do 

município. De fato, para haver a compensação dos danos morais, devem 

estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil em 

geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente 

suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o 

âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em 

dano moral indenizável. . Devemos considerar que a população da cidade 

é de 2.726 pessoas, sendo certo que se todos os consumidores da 

empresa ingressarem em juízo e obtiverem indenizações volumosas, 

poderá diminuir de forma significativa o patrimônio da empresa, causando 

danos aos demais consumidores da concessionária. (Índice IBGE - 

h t tps : / /c idades. ibge .gov .br /b ras i l /mt /p lana l to -da-ser ra /panorama) 

Analisando a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos 

morais supostamente oriundos do mesmo evento que assolou a região, as 

condenações reiteradas poderiam inviabilizar as atividades da própria 

prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no 

aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região. 

Nessa esfera, o promovente alegou fatos que, conquanto causem 

aborrecimento, não superam a condição de dissabor cotidiano, não 
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gerando danos morais. Desse modo, adotando-se esta nova inteligência 

ventilada pelo STJ não se afigura a hipótese de condenação em danos 

morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em 

motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela rejeição da preliminar e no 

mérito pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando 

extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

Leigo _______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 06 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000757-29.2017.8.11.0024 REQUERENTE: SIMONE LEMES 

VIEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE A parte 

solicitou a gratuidade da justiça, a parte autora acosta declaração de 

hipossuficiência, porém não acosta nenhum comprovante. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. A promovente não junta prova de sua condição 

financeira, dessa feita, indefiro o pedido. ULTRAPASSADA a fase de 

preliminares passo a análise do MÉRITO. Os pedidos do autor são 

improcedentes. Alega a Parte Autora, em síntese, que é titular da Unidade 

Consumidora nº 6/967565-3 e no dia 17/10/2016 a rede elétrica que 

abastece sua unidade consumidora supostamente foi afetada por 

interrupção de energia elétrica, o que teria perdurado 03 DIAS, incorrendo, 

assim, em prejuízos de ordem moral . O caso se trata de causa repetitiva e 

a empresa reclamada acostou em diversas demandas o relatório de 

interrupções, aduz que a energia retornou e que o defeito se deu por 

interrupção devido a “caso fortuito e força maior”, enfatiza que durante o 

mês de Outubro/2016 as quedas foram recorrentes na região: 

SINDICET/SRUCINTE- INTERRUPÇÕES DA UC V1.13 Registro: 17/10/2016 

Registro: 18/10/2016 Registro: 20/10/2016 Registro: 24/10/2016 Registro: 

31/10/2016 A autora junta várias conversas comprovando a oscilação no 

fornecimento de energia, assim como alega que o fornecimento na cidade 

de Planalto da Serra é irregular, gerando uma condenação em vias de 

ação civil pública. A relação jurídica estabelecida entre as partes, de 

natureza consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora 

de serviço e a parte autora como destinatária final, de modo que patente à 

incidência das disposições protetivas previstas no diploma legal em 

questão, à luz das quais a presente demanda há de ser dirimida. 

Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Inicialmente, insta pontuar que nas demandas julgadas por 

esse juízo havia consideração quanto aos danos morais na situação 

versada, porém em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, ficou 

clarividente que a situação deve ser apreciada sobre outra ótica, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 

SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 

15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. 

Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a 

ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento 

de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento 

do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão 

acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões 

recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o 

conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em 

recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, 

de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/03/2018) O evento ocorrido à época deu ensejo ao maçante 

ajuizamento de ações por parte de consumidores no intuito de verem-se 

compensados pelos danos morais alegadamente sofridos decorrentes da 

suposta demora no restabelecimento do serviço por parte da 

concessionária. Existem em trâmite mais 100 (cem) processos sobre o 

mesmo fato, ficou evidenciado pelo ingresso de ações repetitivas que 

houve uma falha generalizada por três dias no fornecimento de energia do 

município. De fato, para haver a compensação dos danos morais, devem 

estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil em 

geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente 
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suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o 

âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em 

dano moral indenizável. Devemos considerar que a população da cidade é 

de 2.726 pessoas, sendo certo que se todos os consumidores da 

empresa ingressarem em juízo e obtiverem indenizações volumosas, 

poderá diminuir de forma significativa o patrimônio da empresa, causando 

danos aos demais consumidores da concessionária. (Índice IBGE - 

h t tps : / /c idades. ibge .gov .br /b ras i l /mt /p lana l to -da-ser ra /panorama) 

Analisando a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos 

morais supostamente oriundos do mesmo evento que assolou a região, as 

condenações reiteradas poderiam inviabilizar as atividades da própria 

prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no 

aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região. 

Nessa esfera, a promovente alegou fatos que, conquanto causem 

aborrecimento, não superam a condição de dissabor cotidiano, não 

gerando danos morais. Desse modo, adotando-se esta nova inteligência 

ventilada pelo STJ não se afigura a hipótese de condenação em danos 

morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em 

motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino no mérito pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. INDEFIRO o Pedido de 

Justiça Gratuita. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 07 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000755-59.2017.8.11.0024 REQUERENTE: SILEI SOUZA DE 

LARA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR DE 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte autora 

acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum 

comprovante. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é 

pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a análise 

do MÉRITO. Os pedidos do autor são improcedentes. Alega a Parte Autora, 

em síntese, que é titular da Unidade Consumidora nº 6/907826-2 e no dia 

17/10/2016 a rede elétrica que abastece sua unidade consumidora 

supostamente foi afetada por interrupção de energia elétrica, o que teria 

perdurado 03 DIAS, incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral. O 

caso se trata de causa repetitiva e a empresa reclamada acostou em 

diversas demandas o relatório de interrupções ID Nº 11465575, aduz que 

a energia retornou e que o defeito se deu por interrupção devido a “caso 

fortuito e força maior”, enfatiza que durante o mês de Outubro/2016 as 

quedas foram recorrentes na região: SINDICET/SRUCINTE- INTERRUPÇÕES 

DA UC V1.13 Registro: 17/10/2016 Registro: 18/10/2016 Registro: 

20/10/2016 Registro: 24/10/2016 Registro: 31/10/2016 A autora junta 

várias conversas comprovando a oscilação no fornecimento de energia, 

assim como alega que o fornecimento na cidade de Planalto da Serra é 

irregular, gerando uma condenação em vias de ação civil pública. A 

relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, 

rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, 

art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora 

como destinatária final, de modo que patente à incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Inicialmente, insta 

pontuar que nas demandas julgadas por esse juízo havia consideração 

quanto aos danos morais na situação versada, porém em recente julgado 

do Superior Tribunal de Justiça, ficou clarividente que a situação deve ser 

apreciada sobre outra ótica, vejamos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. 

DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso 

especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O 

propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela 

recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à 

residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após 

temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos 

argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não 

obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento 

do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial 

é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira 

acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/03/2018) O evento ocorrido à época deu ensejo ao maçante 

ajuizamento de ações por parte de consumidores no intuito de verem-se 

compensados pelos danos morais alegadamente sofridos decorrentes da 

suposta demora no restabelecimento do serviço por parte da 

concessionária. Existem em trâmite mais 100 (cem) processos sobre o 
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mesmo fato, ficou evidenciado pelo ingresso de ações repetitivas que 

houve uma falha generalizada por três dias no fornecimento de energia do 

município. De fato, para haver a compensação dos danos morais, devem 

estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil em 

geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente 

suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o 

âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em 

dano moral indenizável. Devemos considerar que a população da cidade é 

de 2.726 pessoas, sendo certo que se todos os consumidores da 

empresa ingressarem em juízo e obtiverem indenizações volumosas, 

poderá diminuir de forma significativa o patrimônio da empresa, causando 

danos aos demais consumidores da concessionária. (Índice IBGE - 

h t tps : / /c idades. ibge .gov .br /b ras i l /mt /p lana l to -da-ser ra /panorama) 

Analisando a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos 

morais supostamente oriundos do mesmo evento que assolou a região, as 

condenações reiteradas poderiam inviabilizar as atividades da própria 

prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no 

aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região. 

Nessa esfera, a promovente alegou fatos que, conquanto causem 

aborrecimento, não superam a condição de dissabor cotidiano, não 

gerando danos morais. Desse modo, adotando-se esta nova inteligência 

ventilada pelo STJ não se afigura a hipótese de condenação em danos 

morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em 

motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. DISPOSITIVO Posto isso, OPINO pelo acolhimento da preliminar de 

impugnação da concessão do Pedido de Justiça Gratuita e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 07 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000733-98.2017.8.11.0024 REQUERENTE: CARLOS DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE A parte 

solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de sua 

situação financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é 

pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

parte autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Passo à análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos do 

autor são improcedentes. Alega a Parte Autora, em síntese, que no dia 

17/10/2016 a rede elétrica que abastece sua unidade consumidora 

supostamente foi afetada por interrupção de energia elétrica, o que teria 

perdurado 03 DIAS, incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral . O 

caso se trata de causa repetitiva e a empresa reclamada acostou em 

diversas demandas o relatório de interrupções, aduz que a energia 

retornou e que o defeito se deu por interrupção devido a “caso fortuito e 

força maior”, enfatiza que durante o mês de Outubro/2016 as quedas 

foram recorrentes na região: SINDICET/SRUCINTE- INTERRUPÇÕES DA UC 

V1.13 Registro: 17/10/2016 Registro: 18/10/2016 Registro: 20/10/2016 

Registro: 24/10/2016 Registro: 31/10/2016 A autora junta várias 

conversas comprovando a oscilação no fornecimento de energia, assim 

como alega que o fornecimento na cidade de Planalto da Serra é irregular, 

gerando uma condenação em vias de ação civil pública. A relação jurídica 

estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, rege-se pelo 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 

2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora como 

destinatária final, de modo que patente à incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Inicialmente, insta 

pontuar que nas demandas julgadas por esse juízo havia consideração 

quanto aos danos morais na situação versada, porém em recente julgado 

do Superior Tribunal de Justiça, ficou clarividente que a situação deve ser 

apreciada sobre outra ótica, vejamos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. 

DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso 

especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O 

propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela 

recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à 

residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após 

temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos 

argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não 

obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento 

do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial 

é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira 

acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 
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moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/03/2018) O evento ocorrido à época deu ensejo ao maçante 

ajuizamento de ações por parte de consumidores no intuito de verem-se 

compensados pelos danos morais alegadamente sofridos decorrentes da 

suposta demora no restabelecimento do serviço por parte da 

concessionária. Existem em trâmite mais 100 (cem) processos sobre o 

mesmo fato, ficou evidenciado pelo ingresso de ações repetitivas que 

houve uma falha generalizada por três dias no fornecimento de energia do 

município. De fato, para haver a compensação dos danos morais, devem 

estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil em 

geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente 

suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o 

âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em 

dano moral indenizável. Devemos considerar que a população da cidade é 

de 2.726 pessoas, sendo certo que se todos os consumidores da 

empresa ingressarem em juízo e obtiverem indenizações volumosas, 

poderá diminuir de forma significativa o patrimônio da empresa, causando 

danos aos demais consumidores da concessionária. (Índice IBGE - 

h t tps : / /c idades. ibge .gov .br /b ras i l /mt /p lana l to -da-ser ra /panorama) 

Analisando a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos 

morais supostamente oriundos do mesmo evento que assolou a região, as 

condenações reiteradas poderiam inviabilizar as atividades da própria 

prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no 

aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região. 

Nessa esfera, o promovente alegou fatos que, conquanto causem 

aborrecimento, não superam a condição de dissabor cotidiano, não 

gerando danos morais. Desse modo, adotando-se esta nova inteligência 

ventilada pelo STJ não se afigura a hipótese de condenação em danos 

morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em 

motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Outrossim, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade do promovente. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 07 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000765-06.2017.8.11.0024 REQUERENTE: NICOMEDES RODRIGUES DA 

COSTA, JANAYNA LOPES FIGUEIREDO, DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA 

SOUZA, NAYARA CAMPOS MASCARENHAS, ELENITA SOUZA LUCAS, 

VENINA BARBOSA DE CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. GRATUIDADE Os promoventes solicitaram a gratuidade da 

justiça, porém não acostaram comprovante da situação financeira de cada 

solicitante. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. Os autos não comprovam a 

condição financeira de cada um, dessa feita, indefiro o pedido. 

CONTUMÁCIA ELENITA SOUZA LUCAS Devidamente intimada, a parte 

reclamante ELENITA SOUZA LUCAS deixou de comparecer a audiência de 

conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante ELENITA SOUZA LUCAS no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Passo à 

análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos dos autores são 

improcedentes. Os promoventes alegam em síntese, que no dia 

17/10/2016 a rede elétrica que abastecia sua unidade consumidora 

supostamente foi afetada por interrupção de energia elétrica, o que teria 

perdurado 03 DIAS, incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral . O 

caso se trata de causa repetitiva e a empresa reclamada acostou em 

diversas demandas o relatório de interrupções, aduz que a energia 

retornou e que o defeito se deu por interrupção devido a “caso fortuito e 

força maior”, enfatiza que durante o mês de Outubro/2016 as quedas 

foram recorrentes na região: SINDICET/SRUCINTE- INTERRUPÇÕES DA UC 
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V1.13 Registro: 17/10/2016 Registro: 18/10/2016 Registro: 20/10/2016 

Registro: 24/10/2016 Registro: 31/10/2016 Os promoventes juntam várias 

conversas comprovando a oscilação no fornecimento de energia, assim 

como alega que o fornecimento na cidade de Planalto da Serra é irregular, 

gerando uma condenação em vias de ação civil pública. A relação jurídica 

estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, rege-se pelo 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 

2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora como 

destinatária final, de modo que patente à incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Inicialmente, insta 

pontuar que nas demandas julgadas por esse juízo havia consideração 

quanto aos danos morais na situação versada, porém em recente julgado 

do Superior Tribunal de Justiça, ficou clarividente que a situação deve ser 

apreciada sobre outra ótica, vejamos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. 

DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso 

especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O 

propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela 

recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à 

residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após 

temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos 

argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não 

obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento 

do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial 

é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira 

acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/03/2018) O evento ocorrido à época deu ensejo ao maçante 

ajuizamento de ações por parte de consumidores no intuito de verem-se 

compensados pelos danos morais alegadamente sofridos decorrentes da 

suposta demora no restabelecimento do serviço por parte da 

concessionária. Existem em trâmite mais 100 (cem) processos sobre o 

mesmo fato, ficou evidenciado pelo ingresso de ações repetitivas que 

houve uma falha generalizada por três dias no fornecimento de energia do 

município. De fato, para haver a compensação dos danos morais, devem 

estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil em 

geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente 

suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o 

âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em 

dano moral indenizável. Devemos considerar que a população da cidade é 

de 2.726 pessoas, sendo certo que se todos os consumidores da 

empresa ingressarem em juízo e obtiverem indenizações volumosas, 

poderá diminuir de forma significativa o patrimônio da empresa, causando 

danos aos demais consumidores da concessionária. (Índice IBGE - 

h t tps : / /c idades. ibge .gov .br /b ras i l /mt /p lana l to -da-ser ra /panorama) 

Analisando a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos 

morais supostamente oriundos do mesmo evento que assolou a região, as 

condenações reiteradas poderiam inviabilizar as atividades da própria 

prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no 

aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região. 

Nessa esfera, o promovente alegou fatos que, conquanto causem 

aborrecimento, não superam a condição de dissabor cotidiano, não 

gerando danos morais. Desse modo, adotando-se esta nova inteligência 

ventilada pelo STJ não se afigura a hipótese de condenação em danos 

morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em 

motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. DECLARO a contumácia da reclamante 

ELENITA SOUZA LUCAS e extingo o processo tão somente para a parte. 

CONDENO a parte Reclamante ELENITA SOUZA LUCAS no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Outrossim, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade do promovente. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de 

P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 07 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-13.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000771-13.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADRIANO SOUSA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Decido. O processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Trata-se 

declaratória de inexistência de débitos c.c indenização por danos morais e 

materiais, alegando ter descoberto a existência de restrição em seu nome 

junto à Reclamada. Afirma que desconhece o débito no valor de R$ 41,67 

(quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), motivo pelo qual 

requereu a procedência dos pedidos e por fim, objetiva o recebimento de 

indenização por danos morais devido inclusão de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito equivocadamente. Afirmou que tal fato ocasionou 

danos morais, motivo pela qual requereu a procedência do pedido e a 

consequente condenação da reclamada ao pagamento de indenização 

pelos danos sofridos. Observa-se que o autor já ingressou 02 (duas) 

vezes no juizado questionando o mesmo débito, todavia os dois 
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processos  fo ram ex t i n tos  (1000442 -35 .2016 .8 .11 .0024  e 

1000687-12.2017.8.11.0024), pois a parte reclamante deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, sem justificativa 

prévia, assim foi condenado ao pagamento das custas processuais, 

conforme prevê o Enunciado nº 28 do Fonaje. Vejamos a última 

condenação: Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO os reclamantes ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Insta 

salientar, que o autor discutiu exatamente o mesmo débito, contra a 

mesma parte e que de forma repetida vem propor NOVAS ações contra a 

parte. Desta forma, consigno que o autor NÃO recolheu as custas como 

foi condenado, não há motivos para que este processo continue 

tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter interesse em 

seu término permaneceu inerte, não recolhendo os valores devidos nos 

outros 02 (dois) processos referente ao mesmo caso, sendo, portanto, 

impedido de propor nova ação sem o recolhimento das custas devidas, de 

acordo com o que dispõe o artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo 

Civil, senão vejamos: “Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve 

o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 2º. A petição 

inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do 

depósito das custas e dos honorários de advogado.” Isto posto, e com 

fulcro no artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo 

Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não 

promover a diligência que lhe competia. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. A intimação 

deverá ocorrer via patronos das partes. Após o transito em julgado, ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 09 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000007-90.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000007-90.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: MAILI DA SILVA 

MATOSO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Sentença. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. Cuida-se de ação de título 

executivo fundado em honorários advocatícios como defensor dativo, 

referente aos Processos nº 640-26.2015.8.11.0024 - Código 70737: 

expedida em 07/06/2016 – 08 URHs; R$ 6961,55 - Processo nº 

1730-50.2017.8.11.0024 - Código 19057: expedida em 07/06/2016 – 01 

URHs; R$ 856,49 - Processo nº 128-43.2015.8.11.0024 - Código 69381: 

expedida em 30/11/2017 – 01 URHs, R$ 884,80 - Processo nº 

141-08.2016.8.11.0024 - Código 77500: expedida em 26/12/2017 – 1,5 

URHs, R$ 884,80 - Processo nº 3381-39.2017.8.11.0024 - Código 77156: 

expedida em 26/12/2017 – 1,5 URHs, R$ 1.327,13 - Processo nº 

5758-12.2017.8.11.0024 - Código 99840: expedida em 26/12/2017 – 1,5 

URHs; R$ 1.327,13, perfazendo o total de R$ 12.241,90 (doze mil duzentos 

e quarenta e um reais e noventa centavos). A parte exequente postula o 

valor de R$ 12.241,90 (doze mil duzentos e quarenta e um reais e noventa 

centavos). De acordo com o Enunciado 3, do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Mato Grosso “a execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios 

autos.” (Aprovado XIII Encontro – Cuiabá e Alterado XV Encontro Cuiabá). 

Ocorre que mesmo devidamente citada a parte executada não opôs 

Embargos à Execução, conforme petição certificado nos autos (ID: 

11823055).. Registre-se, de início, que “a decisão judicial que arbitra 

honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título 

executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da 

Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do 

Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a 

formação do título”. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336 / MG, 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg no 

REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

DJe 14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 

20/10/2014. Tendo em vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez 

e exigibilidade da decisão que arbitrou os honorários, cabe sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o valor apresentado pela 

exequente R$ 12.241,90 (doze mil duzentos e quarenta e um reais e 

noventa centavos) e DETERMINO o encaminhamento do feito à Central de 

RPV, à devida atualização de do montante devido. Após o retorno, 

expeça-se Oficio Requisitório em favor da autora, Transitada em julgado e, 

após, arquive-se com as baixas necessárias. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Chapada dos Guimarães-MT, 09 de março de 2018. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z 

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 09 de março de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000595-34.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000595-34.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: PABLO RAMIRES 

FONSECA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS EM 

SENTENÇA. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. Cuida-se de 

ação de título executivo fundado em honorários advocatícios como 

defensor dativo, referente aos Processos nº 2513.32.2014 811.0024 - 

Código 62862: expedida em 04/12/2015 – 02 URHs; R$ 1.651,75 - 

Processo nº 2154.14.2015.811.0024 - Código 74427: expedida em 

04/12/2015 – 01 URHs; R$ 825,87 - Processo nº 2753.50.2015.811.0024 - 

Código 75786: expedida em 04/12/2015 – 01 URHs, R$ 825,87 - Processo 

nº 2730.07.2015.811.0024- Código 75751: expedida em 04/12/2015 – 1,0 

URHs, R$ 825,87- Processo nº 2426.52.2008.811.0024- Código 21804: 

expedida em 14/12/2015 – 1,0 URHs, R$ 825,46- Processo nº 

1671-81.2015.811.0024 - Código 73518: expedida em 24/08/2015 – 2,0 

URHs; R$ 849,13, - Processo nº 0010712-09.2013.811.0003: expedida em 

28/09/2015 – 1,0 URHs; R$ 846,59 - Processo nº 1776.29.2013.811.0024: 

expedida em 28/09/2015 – 1,0 URHs; R$ 846,59 - - Processo nº 

2116.02.2015.811.0024 - Código 74274: expedida em 11/12/2015 – 3,0 

URHs; R$ 2.696,55, perfazendo o total de R$ 10.193,68 (dez mil cento e 

noventa e três reais e sessenta e oito centavos). A parte exequente 

postula o valor de R$ 10.193,68 (dez mil cento e noventa e três reais e 

sessenta e oito centavos). De acordo com o Enunciado 3, do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “a execução de título 
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extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do Código de Processo Civil, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos.” (Aprovado XIII Encontro – Cuiabá e 

Alterado XV Encontro Cuiabá). Ocorre que mesmo devidamente citada a 

parte executada não opôs Embargos à Execução, conforme petição 

certificado nos autos (ID: 11823055).. Registre-se, de início, que “a 

decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo 

possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos 

arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da 

participação do Estado no processo e de apresentação à esfera 

administrativa para a formação do título”. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 

1537336 / MG, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 

28/09/2015; STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 

544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Tendo em vista a 

ausência de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da decisão que 

arbitrou os honorários, cabe sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o valor apresentado pela exeqüente R$ 10.193,68 (dez mil 

cento e noventa e três reais e sessenta e oito centavos) e DETERMINO o 

encaminhamento do feito à Central de RPV, à devida atualização de do 

montante devido. Após o retorno, expeça-se Oficio Requisitório em favor 

da autora, Transitada em julgado e, após, arquive-se com as baixas 

necessárias. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Chapada dos Guimarães-MT, 09 de 

m a r ç o  d e  2 0 1 8 .  B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z 

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 09 de março de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-38.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIVERSON RAMOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000500-38.2016.8.11.0024 REQUERENTE: CLEIVERSON 

RAMOS DA CONCEICAO REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos do art. 

355, inciso I do NCPC. GRATUIDADE A parte reclamante solicitou a 

gratuidade da justiça, sendo que acosta declaração de hipossuficiência 

com documento comprobatório de impossibilidade financeira em arcar com 

as custas processuais. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente junta prova de sua condição financeira, posto isso, defiro o 

pedido. Rejeito a preliminar de condenação do reclamante em Litigância de 

Má Fé, por confundir-se com o mérito do julgamento da Demanda. Rejeito a 

preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de 

Perícia Técnica, tendo em vista os documentos que instruem os autos 

serem suficientes para o julgamento da Demanda. Passo à analise do 

mérito. Os pedidos da autora são improcedentes. Trata-se de reclamação 

solicitando declaração de inexistência de débito c/c danos morais 

promovida por Cleiverson Ramos Da Conceição em face de Losango 

Promoções De Vendas Ltda. Em síntese, aduziu que foi negativada nos 

órgãos de proteção ao crédito pela reclamada no valor de R$ 183,78 

(cento e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), contrato nº 

30200392748050, em data de 18/07/2014, sendo que não reconhece a 

dívida, pois não possui nenhuma pendência com a reclamada. A 

reclamada por sua vez no mérito informa que não praticou ato ilícito e que 

agiu no exercício regular do direito, sendo que a inscrição é devida e 

assim incapaz de ensejar danos morais pleiteados pela reclamante, 

juntando Contrato de CDC Nº 02.0039274805-0 devidamente assinado pelo 

reclamante em data de 02/12/2013, cujo assinatura é idêntica aos 

documentos pessoais da reclamante e demais documentos juntados nos 

autos (Procuração, Declaração de Hipossuficiência, Declaração de 

Residência), comprovando assim a relação contratual entra as partes . A 

reclamante impugnou tempestivamente as alegações e documentos da 

reclamada, limitando-se a informar que foi vítima de fraude de terceiros e 

no mérito ratificando a procedência dos pedidos contidos na inicial. Pois 

bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo a parte Reclamante não está dispensada de cooperar 

para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do 

ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, 

com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos 

indícios de suas alegações. A análise dos documentos acostados ao 

processo leva à conclusão que a Reclamada se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, de 

comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito,juntando nos autos 

Contrato assinado pelo reclamante, cuja assinatura é idêntica aos 

documentos pessoais da reclamante e demais documentos juntados nos 

autos, corroborados por demais documentos representados por extratos 

e telas unilaterais com dados pessoais do autor, fazendo prova da 

contratação dos seus serviços. Logo, tendo sido comprovada a relação 

contratual entre as partes, e, via de conseqüência, que a inserção do 

nome do reclamante é devida, devendo o débito discutido nos autos ser 

declarada legal. Com relação aos pedidos de declaração de inexistência 

de débito e danos morais pleiteados pelo reclamante, são indevidos tendo 

em vista que a reclamada comprovou a relação contratual entre as partes 

e a origem da dívida, portanto improcedentes os pedidos. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir do 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 
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RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013)” DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC , OPINO pela rejeição das preliminares pleiteada 

pelo reclamante e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida 

na inicial, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em 

julgado desta decisão. OPINO pela condenação da parte Reclamante, por 

alterar a verdade dos fatos, à pena de litigância de má-fé em R$ 1.000,00 

(mil reais), a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do NCPC. Do mesmo modo, OPINO pela condenação da parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), 

levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º e incisos do NCPC. 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita do reclamante. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 10 de março de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-53.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KIMBILLY CRISTINA CRUZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000154-53.2017.8.11.0024 REQUERENTE: KIMBILLY CRISTINA 

CRUZ RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS EM SENTENÇA. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. GRATUIDADE A parte 

reclamante solicitou a gratuidade da justiça, sendo que acosta declaração 

de hipossuficiência com documento comprobatório de impossibilidade 

financeira em arcar com as custas processuais. Sobre o tema o Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente junta prova de sua condição financeira, posto isso, defiro o 

pedido. Passo à analise do mérito. Os pedidos da autora são procedentes. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos morais promovida por Kimbilly Cristina Cruz Rodrigues em face 

de Vivo S.A. Em síntese, aduziu a proponente que tentou efetuar uma 

compra por crediário mas não logrou êxito pois havia uma restrição em 

seu nome por uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de 

R$ 73,94 (setenta e três reais e noventa e quatro centavos), gerado pelo 

contrato nº 0262715548, inclusa em 24/12/2016. Contudo, esclareceu que 

o débito é indevido e que não deve nada e nega ainda relação jurídica 

coma reclamada, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que a negativação é devida, 

tendo em vista que a reclamante era usuária da conta/linha vinculadas ao 

seu CPF , conta nº 0262715548, linha de acesso nº (65) 9996-1691, 

habilitada no ano 2015 e cancelada por falta de pagamento de faturas 

decorrente do uso regular da referida linha, e diante destes fatos, entende 

que inexiste a obrigação de reparar o dano, requerendo a improcedência 

dos pedidos e a condenação da reclamante em litigância de má fé . Pois 

bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. O documento deveria ter 

acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez 

prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais da proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 506 de 1053



criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Em relação ao Pedido de Litigância de Má fé deve ser 

indeferido, por não estarem presentes nenhuma das hipótese do art. 80 do 

NCPC. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade 

dos débitos no valor de R$ 73,94 (setenta e três reais e noventa e quatro 

centavos) , gerado pelo contrato nº 0262715548, inscrita em 24/12/2016, 

discutido nos presentes autos DETERMINO a exclusão definitiva do nome 

da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente 

a este débito; OPINO pela improcedência do Pedido de Litigância de Má Fé. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000658-59.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LEILIANE BORGES 

DOS ANJOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

A parte reclamante requereu a desistência através de petição no ID 

11858832, conforme se denota: “LEILIANE BORGES DOS ANJOS, já 

qualificada nos autos em epigrafe, vem respeitosamente diante V. 

Excelência, EXPOR E REQUERER o que se segue: Informar sua intenção 

de DESISTIR da presente ação, requerendo, por consequência, a extinção 

do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso 

VIII, do CPC.”. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

NCPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 10 de 

março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000158-90.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LUCILEIDE 

FERREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO 

IMOBILIARIO SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para efetuar a apresentação de documentos 

comprobatórios e emendar a inicial conforme ID Nº 11407980, nos 

seguintes termos: “...Vistos etc. .............Desse modo, converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar o demonstrativo de negativação emitido pelo 

órgão em que consta a restrição (SCPC, SPC e SERASA), bem como 

acostar aos autos comprovante de endereço em seu nome e emendar a 

petição, sob pena de extinção processual. Após, conclusos..” A 

promovente conforme se observa nos autos não juntou comprovante de 

endereço em nome próprio ou de terceiro, não corrigiu o valor da causa, 

apenas juntou extrato SPC/SERASA ilegível, portanto tenho que a autora 

NÃO atendeu ao chamado judicial, senão vejamos: Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino 

pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a 

diligência que lhe competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-04.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOISINIL MORAES DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000791-04.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JOISINIL MORAES 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 507 de 1053



DA GUIA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME VISTOS EM 

SENTENÇA. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte autora 

acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum 

comprovante. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é 

pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Acolho a preliminar de retificação dos dados constantes 

no Pólo Passivo da presente Demanda para alterar o endereço da 

reclamada informado na peça inicial com sendo Rua Wilson Troncoso, nº 

255, Residencial Alvorada, Birigui – SP, para Rua Moacir de Arruda 

Camargo, 1527, Bairro Isabel Marin, nesta cidade de Birigui/SP. Passo à 

analise do mérito. Os pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

morais promovida por Joisinil Moraes Da Guia em face de L. A. M. Folini 

Cobranças - ME. Em síntese, aduziu o proponente na inicial que tentou 

efetuar uma compra por crediário mas não logrou êxito pois havia uma 

restrição em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à requerida, 

no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), gerado pelo contrato nº 

1727066, inscrita em 25/12/2016. Contudo, esclareceu que o débito é 

indevido e que não deve nada e nega ainda relação jurídica coma 

reclamada, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto 

ao cadastro de pessoas inadimplentes e que provavelmente foi vítima de 

fraude. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas 

para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que a 

negativação é devida, tendo em vista que o reclamante adquiriu um 

Coleção de Livros Concursos Públicos + 02 (dois) Livros Cartão, no valor 

total de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), que foi parcelada 10 

(dez) vezes de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) no Boleto Bancário. 

Ressalta a reclamada sendo que a mercadoria foi entregue no endereço 

combinado por ocasião da transação da compra conforme Aviso de 

Recebimento juntado no bojo da contestação, sendo que o reclamante até 

a presente data, não efetuou o pagamento de nenhuma das parcelas 

referente a aquisição da mercadoria pertencente a reclamada e que diante 

destes fatos, entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, 

requerendo a improcedência dos pedidos e a condenação da reclamante 

em litigância de má fé e pedido contraposto. O Reclamante impugnou a 

peça contestatória e documentos juntados pelo reclamada, reconhecendo 

em tese a relação contratual com a reclamada através das gravações 

juntadas nos autos, mas não vislumbrando portanto direito a ser acolhido. 

Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. A análise dos documentos acostados ao processo 

leva à conclusão que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a 

origem do débito que ensejou a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito,juntando áudio das gravações de conversa 

com o reclamante referente a compra e a inadimplência dos pagamentos 

referente a aquisição da Coleção de Livros, corroborados por demais 

documentos representados por extratos e telas unilaterais com dados 

pessoais da autora, fazendo prova da contratação dos seus serviços. 

Logo, tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via 

de conseqüência, que a inserção do nome do reclamante é devida, 

devendo o débito discutido nos autos ser declarada legal. Com relação 

aos pedidos de declaração de inexistência de débito e danos morais 

pleiteados pelo reclamante, são indevidos tendo em vista que a reclamada 

comprovou a relação contratual entre as partes e a origem da dívida, 

portanto improcedentes os pedidos. Imperioso mencionar, inclusive, que 

se há alguma irregularidade esta está no agir da Reclamante, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013)” Por fim em relação ao Pedido Contraposto deve ser deferido 

o no valor da dívida de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais). corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela e juros 

legais de 1% ao mês a partir da citação. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pelo ACOLHIMENTO da 

preliminar de retificação do endereço da reclamada e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA formulados na inicial, determinando o arquivamento dos 

autos após o trânsito em julgado desta decisão. OPINO pela condenação 

da parte Reclamante, por alterar a verdade dos fatos, à pena de litigância 

de má-fé em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do NCPC. Do mesmo modo, OPINO pela 

condenação da parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º e 

incisos do NCPC. CONDENO o Reclamante ao Pedido Contraposto no valor 

de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir do vencimento de cada parcela e juros legais de 1% ao mês a 

partir da citação INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. Deixo de condenar 

a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010009-34.2017.8.11.0024 REQUERENTE: FRANCISCO DE 

ARAÚJO PIMENTEL REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A VISTOS EM 

SENTENÇA. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. 

PRELIMINAR DE GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a 

parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

nenhum comprovante. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. VALOR DA CAUSA Conforme se denota a parte 

reclamante atribuiu o valor de causa abaixo do estabelecido na legislação: 

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção 

e será: VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles”. No mesmo artigo do 

Código de Processo Civil estabelece: “§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por 

arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas 

correspondentes. O reclamante requer condenação em danos morais mais 

não estipula valores e requer ainda a inexigibilidade do débito de R$ 

524,91 (quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos), 

diante da omissão do reclamante determino de ofício a modificação do 

valor de causa para R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta 

reais). Passo à analise do mérito. Os pedidos do autor são improcedentes. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos morais promovida por Francisco De Araujo Pimentel em face do 

Banco Do Brasil S.A. Em síntese, aduziu o proponente na inicial que tentou 

efetuar uma compra por crediário mas não logrou êxito pois havia uma 

restrição em seu nome por uma suposta dívida contraída junto ao 

reclamado, no valor de R$ 524,91 (quinhentos e vinte e quatro reais e 

noventa e um centavos), gerado pelo contrato nº 582, inscrita em 

01/12/2015. Contudo, esclareceu que o débito é indevido e que não deve 

nada ao reclamado, razão pela qual não se justifica a inserção de seu 

nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. O reclamado da por 

seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que a negativação é devida, 

tendo em vista que o reclamante é correntista do Banco reclamado desde 

dezembro de 2009, qual seja: agência 1772-8, conta nº 17.987-6 e que a 

dívida contestada nesta ação, diz respeito a compras realizadas no cartão 

de crédito OUROCARD VISA, nº 2614, vinculado à conta em questão, 

havendo inadimplência de suas faturas conforme contratos assinados 

pelo reclamante e extratos juntados no bojo e anexo a peça 

contestatória,sendo que inexiste a obrigação de reparar o dano, 

requerendo a improcedência dos pedidos e a condenação da reclamante 

em litigância de má fé. O Reclamante impugnou a peça contestatória e 

documentos juntados pelo reclamada, reconhecendo em tese a relação 

contratual com a reclamada através dos documentos juntados nos autos, 

mas nega a origem da dívida, mas não se vislumbrando portanto direito a 

ser acolhido. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve 

as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. A análise dos 

documentos acostados ao processo leva à conclusão que o Reclamado 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do CPC, de comprovar a origem do débito que ensejou a 

inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito,juntando Contrato de abertura de Conta Corrente, e Proposta de 

Adesão de Cartão de Crédito corroborados por demais documentos 

representados por extratos e telas unilaterais com dados pessoais da 

autora, fazendo prova da contratação dos seus serviços. Logo, tendo 

sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

conseqüência, que a inserção do nome do reclamante é devida, devendo 

o débito discutido nos autos ser declarada legal. Com relação aos pedidos 

de declaração de inexistência de débito e danos morais pleiteados pelo 

reclamante, são indevidos tendo em vista que o reclamado comprovou a 

relação contratual entre as partes e a origem da dívida, portanto 

improcedentes os pedidos. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta está no agir da Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do NCPC. Eis o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CIVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013)” 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

OPINO pelo ACOLHIMENTO da preliminar de impugnação do beneficio da 

justiça gratuita e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA formulados na inicial, 

determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta 

decisão. OPINO pela condenação da parte Reclamante, por alterar a 

verdade dos fatos, à pena de litigância de má-fé em R$ 1.000,00 (mil 

reais), a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 

81, do NCPC. Do mesmo modo, OPINO pela condenação da parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), 

levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º e incisos do NCPC. 

RETIFICO DE OFÍCIO o valor da causa para R$ 37.480,00 (trinta e sete mil 

quatrocentos e oitenta reais). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-73.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT0019848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000476-73.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LUIS CARLOS 

CARMO DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, VISTOS EM SENTENÇA. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. 

PRELIMINAR DE GRATUIDADE A parte reclamante foi beneficiada pelo 

deferimento da gratuidade da justiça por ocasião do recebimento da inicial, 

mas embora parte autora tenha acostado declaração de hipossuficiência, 

porém não acostou nenhum comprovante da alegada incapacidade 

financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. A promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, REVOGO o deferimento o pedido de 

justiça gratuita. Rejeito a preliminar de Inépcia da inicial tendo em vista que 

o comprovante de endereço apresentado pelo reclamante está em nome 

de sua genitora Maria Osvaldina Carmo da Silva, conforme se observa no 

documento de identidade (CNH) constante dos autos ID nº 8355971. Passo 

à analise do mérito. Os pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

morais promovida por Luis Carlos Carmo Da Silva em face de Embratel 

TVSAT Telecomunicações S.A, Em síntese, aduziu a proponente que era 

usuário dos serviços da reclamada, mas no mês de março/2016 cancelou 

os serviços, vindo posteriormente a ser cobrado e negativado por uma 

restrição em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à requerida 

referente ao mês de maio/2016, no valor de R$ 157,36 (cento e cinquenta 

e sete reais e trinta e seis centavos), gerado pelo contrato nº 227490184, 

inclusa em data de 26/08/2016. Contudo, esclareceu que o débito é 

indevido e que não deve nada a reclamada, razão pela qual não se 

justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A reclamada por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

que a negativação é devida, tendo em vista que o reclamante era usuário 

dos serviços de internet e TV por assinatura contratados desde data de 

30/07/2015, e cancelados em data de 30/10/2016, por inadimplência de 

faturas vencidas a partir do mês de abril/2016, decorrentes do uso regular 

dos referidos serviços prestados pela reclamada, e diante destes fatos, 

entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, requerendo a 

improcedência dos pedidos e a condenação da reclamante em litigância de 

má fé. O Reclamante impugnou a peça contestatória e documentos 

juntados pelo reclamada mas não trouxe aos autos documentos hábeis 

que comprovassem suas alegações de cancelamento dos serviços, não 

vislumbrando portanto direito a ser acolhido, não se desincumbindo do 

ônus probatório do art. 373, inciso I do NCPC.. Pois bem, considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. A análise 

dos documentos acostados ao processo, uma vez incontroversa a 

relação contratual entre as partes, leva-se à conclusão que a Reclamada 

por sua vez, se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor 

do disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a origem do débito que 

ensejou a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, juntando telas Sistêmicas, corroborados por demais documentos 

representados por extratos e telas unilaterais com dados pessoais do 

autor, fazendo prova da origem da dívida. Logo, tendo sido comprovada a 

origem da dívida entre as partes, e, via de conseqüência, que a inserção 

do nome do reclamante é devido, devendo o débito discutido nos autos ser 

declarada legal. Com relação aos pedidos de declaração de inexistência 

de débito e danos morais pleiteados pelo reclamante, são indevidos tendo 

em vista que a reclamada comprovou a origem da dívida, portanto 

improcedentes os pedidos. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela rejeição da preliminar de inépcia da 

inicial e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA formulados na inicial, determinando 

o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. 

REVOGO o deferimento do Pedido de Justiça Gratuita Deixo de condenar o 

reclamante no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-62.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ERLINDO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000619-62.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ERLINDO DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência através de petição no ID 10452904. “ERLINDO DA 

CRUZ, já devidamente qualificado no autos do processo em epígrafe, de 

Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais C/C Pedido de Medida 

Liminar, proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, por sua 

procuradora constituída, com escritório profissional sito conforme rodapé, 

onde recebe as intimações e notificações de estilo, vem, diante da ilustre 

presença de Vossa Excelência manifestar-se pela DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO a forma como segue: Nos termos do artigo 485, §4º do 

NCPC,........”. Ratificando o pedido de desistência por ocasião da 

realização de Audiência de Conciliação ID 10706265conforme se denota: 

“....Diante disso ratifica-se o pedido de desistência do processo 

consignando-se expressamente a desistência do prazo recursal....”. Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 10 de 

março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-74.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEUDES MARIA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000463-74.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LEUDES MARIA 

PAULA DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA DATA S.A. Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte autora 

acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum 

comprovante. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é 

pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Passo à analise do mérito. Os pedidos da autora 

procedem em parte. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débitos c.c. indenização por danos morais promovida por Leudes Maria 

Paula da Silva em face de Telefônica Data S/A. Em síntese, aduziu a 

proponente que tentou efetuar uma compra por crediário mas não logrou 

êxito pois havia uma restrição em seu nome por uma suposta dívida 

contraída junto à requerida, no valor de R$ 19,25 (dezenove reais e vinte e 

cinco centavos), gerado pelo contrato nº 2096692174, disponibilizada em 

data de 12/06/2015. Contudo, esclareceu que o débito é indevido e que 

não deve nada e nega ainda relação jurídica coma reclamada, razão pela 

qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas, que provavelmente foi vítima de fraude de terceiros. A requerida 

por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação 

dos pressupostos de validade do ato jurídico, que a negativação é devida, 

tendo em vista que a reclamante era usuária da conta/linha vinculadas ao 

seu CPF , conta nº 2096692174, linha móvel nº (65) 9964-13003, habilitada 

em 30/12/2011 e atualmente cancelada por falta de pagamento de faturas 

decorrente do uso regular da referida linha, e diante destes fatos, entende 

que inexiste a obrigação de reparar o dano, requerendo a improcedência 

dos pedidos. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve 

as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato ou gravação do 

contrato celebrado com a parte autora, apresentando apenas telas 

sistêmicas e relatórios de chamadas unilaterais e de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. O documento deveria ter acompanhado a 

contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do reclamante no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais da proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante atualmente possui 

outra restrição preexistente discutida em Juízo, na qual as partes 

transigiram pondo fim Demanda. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Por fim a 

o Pedido de Litigância de Má Fé da reclamada, deve ser indeferido, por 

não estarem presentes nenhuma das hipóteses do art. 80 do NCPC. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para: CONDENAR a 

Reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais por ela 

suportados em face da frustração decorrente da prática de ato ilícito pela 

reclamada, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente (INPC) a partir do arbitramento e acrescido de 

juros legais de 1% ao mês partir do evento danoso. DECLARAR a 

inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 19,25 (dezenove reais e vinte e 

cinco centavos), gerado pelo contrato nº 2096692174, disponibilizada em 

data de 12/06/2015, discutido nos presentes autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; INDEFIRO o Pedido de 

Justiça Gratuito. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 
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nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo 

do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o 

Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-97.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ESTRELLA CORCES OLIVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000552-97.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ESTRELLA CORCES 

OLIVARES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000014-53.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE JESUS ANTONOW (REQUERENTE)

CARLITO ANTONOW (REQUERENTE)

ANTONIO LUIZ ANTONOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELCIO ANTONOW (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000014-53.2016.8.11.0024 REQUERENTE: PEDRO DE JESUS 

ANTONOW, CARLITO ANTONOW, ANTONIO LUIZ ANTONOW REQUERIDO: 

HELCIO ANTONOW Vistos etc. Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei 

nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a presente demanda 

judicial. Fundamento. Decido. Conforme R. Certidão da Sra. Gestora ID Nº 

1493891, constata-se que o valor atribuído é de R$ 300.000,00 (trezentos 

mil reais), excedendo assim o valor estipulado pelo art. 3º, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95. CERTIDÃO - Certifico que, verificando os autos, constatei que 

o valor da causa atribuído à ação é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), 

excedendo ao valor estipulado pelo art. 3º, inciso I, da Lei 9.099/95. 

Chapada dos Guimarães-MT, 29 de junho de 2016. LUCIANA MARQUES 

GOBBI ROZIN, Gestora Judiciária. O valor de causa supera o teto do 

juizado, a legislação atribuiu que o Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: “ Art 3° - I - as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo; Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação em que 

há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores 

de todos eles”. A competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado 

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira 

oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria 

preliminar de defesa. Preconiza o artigo 64 do Código de Processo Civil, 

que: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como 

questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode 

ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada 

de ofício. O legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde à 

celeridade e a simplicidade deve nortear a atividade jurisdicional, razão 

pela qual restou estabelecido no art. 3º da Lei 9.099/95, que o juizado 

especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, significando que, ficam 

excluídas da competência deste as causas que tem objeto de discussão 

acima do teto estabelecido. Os autores requerem a distribuição, todavia 

existe incompatibilidade dos sistemas adotados para tramitação dos feitos 

em cada esfera (juizado, justiça comum). Portanto, o reconhecimento do 

valor excedente a alçada é medida que se impõe, sobressai à 

incompetência do Juizado Especial Cível, razão por que há de ser extinto o 

feito, sem julgamento do mérito. DISPOSITIVO Ante o exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, opino pela determinação da INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante o 

desrespeito do valor de causa, e, em consequência, julgo EXTINTO o 

presente feito sem julgamento de mérito, com fundamento no inciso II do 

artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz 

Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 12 de Março de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-75.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA REIS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000310-75.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ALEXANDRA REIS DE 

CASTRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 330, I e II, do CPC e o processo encontra-se devidamente 

instruído para julgamento. A demanda deve ser extinta no estado em que 

se encontra. Trata-se de ação indenizatória proposta por ALEXANDRA 

REIS DE CASTRO, analisando os autos, vislumbro que a situação fática 

abordada é idêntica aquela já narrada e discutida nos autos de n.º 

1000441-16.2017.8.11.0024, referente a inserção indevida no exato valor 

discutido nos autos: PROCESSO 1000441-16.2017.8.11.0024 - 

Inconformado com a informação supra, a Autora consultou junto ao SCPC / 

SERASA e confirmou pendências financeiras indevidas em seu nome, 

sendo a Reclamada suposta credora do valore de R$ 113,22 (cento e 

treze reais e vinte e dois centavos), vencido em 06/01/2013. PROCESSO 

1000310-75.2016.8.11.0024 - Não sabendo qual era o motivo para tal 

restrição com a Requerida, para sanar suas dúvidas, o Requerente pediu 

uma consulta de seu CPF, no qual pode verificar a seguinte restrição: R$ 

113,22 (cento e treze reais e vinte e dois centavos); Saliento ainda que a 

mesma situação foi discutida em dois processos distribuídos pela parte, 

sendo que naquele processo houve transação, cumprimento do acordo e 

fo i  cer t i f i cado  o  t rans i to  em ju lgado .  P rocesso  n . 

1000441-16.2017.8.11.0024 Certifico que a sentença transitou em julgado 

para as partes em 21/11/2017. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 6 de março 

de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN Gestor(a) Judiciário(a) Desta 

forma, entendo que se operou o instituto da Coisa Julgada, pois a ação 

sobre o mesmo fato: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:V - 

reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada; Portanto, de acordo com as regras consagradas nos §§ 1º, 2º e 

3º do artigo 337 do Novo Código de Processo Civil, restará visualizada a 

coisa julgada quando for reproduzida a ação anteriormente ajuizada, 

sendo idênticas as ações quando possuírem as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir e o mesmo pedido, sendo caracterizada coisa julgada 

quando houver sentença transitada em julgado naquela ação distribuída: 

Art.301. §1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada. Art.301. §2º. Uma ação é idêntica à 

outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido. O autor encontrou a satisfação da pretensão discutida nos autos 

e recebeu indenização no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) - Alvará Eletrônico n° 363488-4/2017, a extinção do presente 

processo é medida de rigor. DISPOSITIVO Ante ao exposto, opino pela 

EXTINÇÃO do processo, sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso V do Novo Código de Processo Civil. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 12 de Março de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-18.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR BEZERRA BARBOSA (REQUERIDO)

JEOVANE BEZERRA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000663-18.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ERASMO 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: JEOVANE BEZERRA BARBOSA, 

EDIMAR BEZERRA BARBOSA Vistos etc. A parte reclamante requereu a 

desistência através de petição no ID 4666114 conforme se denota: 

“ERASMO RODRIGUES DA SILVA, já devidamente qualificado nos autos da 

presente ação, que move em face de JEOVANE BEZERRA BARBOSA e 

EDIMAR BEZERRA BARBOSA, já devidamente qualificados nos autos da 

presente ação por seu advogado que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante a presença de Vossa Senhoria, Requerer a 

extinção do feito sem julgamento do Mérito, uma vez que o Requerente 

resolveu perdoar os Requeridos. Nesses termos, pede deferimento”. Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 12 de 

março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000641-23.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARCIO MARQUES DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000641-23.2017.8.11.0024 REQUERENTE: FERNANDO 

MARCIO MARQUES DE SALES REQUERIDO: MALAI MANSO HOTEL 

RESORT S.A. Vistos etc. A parte reclamante requereu a desistência 

através de petição no ID 10209471 conforme se denota: “FERNANDO 

MÁRCIO MARQUES DE SALES já qualificado nos autos, vem DESISTIR da 

ação, requerendo a homologação da desistência e arquivamento. Pede 

deferimento.”. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

NCPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 12 de 

março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-54.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO CORREIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ABREU SOUSA OAB - MT16283 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000626-54.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LUIS ANTONIO CORREIA DA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 
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autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 330, I e II, do CPC e o processo encontra-se devidamente 

instruído para julgamento. A demanda deve ser extinta no estado em que 

se encontra. Trata-se de ação indenizatória proposta por LUIS ANTONIO 

CORREIA DA COSTA, analisando os autos, vislumbro que a situação fática 

abordada é idêntica aquela já narrada e discutida nos autos de n.º 

1000517-40.2017.8.11.0024, referente à inserção indevida no exato valor 

discutido nos autos: PROCESSO 1000517-40.2017.8.11.0024 - A presente 

ação refere-se a(s) restrição(ões) no contrato0254363457, no valor de 

R$ 152,64 (cento e cinqüenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) 

indicada no extrato do SPC / CDL em anexo a esta inicial. PROCESSO 

1000626-54.2017.8.11.0024 - nome do Reclamante fora incluído nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido no valor de R$ 152,64 

(cento e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) contrato 

cujo número é o de 0254363457, valor este que não corresponde a 

nenhuma pendência do Reclamante junto à empresa Reclamada, uma vez 

que o Reclamante não mantém nenhuma relação jurídica com a referente 

empresa, razão pela qual tal negativação é indevida. Saliento ainda que a 

mesma situação foi discutida em dois processos distribuídos pela parte, 

sendo que naquele processo houve transação, cumprimento do acordo e 

determinação para expedir alvará judicial em favor do autor: PROCESSO 

Nº 1000517-40.2017.8.11.0024 - REQUERENTE: LUIS ANTONIO CORREIA 

DA COSTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. - Vistos etc. 

Expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente e, após, ao 

arquivo. Cumpra-se. Desta forma, entendo que se operou o instituto da 

Coisa Julgada, pois a ação sobre o mesmo fato: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando:V - reconhecer a existência de perempção, de 

litispendência ou de coisa julgada; Portanto, de acordo com as regras 

consagradas nos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil, restará visualizada a coisa julgada quando for reproduzida 

a ação anteriormente ajuizada, sendo idênticas as ações quando 

possuírem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, 

sendo caracterizada coisa julgada quando houver sentença transitada em 

julgado naquela ação distribuída: Art.301. §1º. Verifica-se a litispendência 

ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. 

Art.301. §2º. Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, 

a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O autor encontrou a 

satisfação da pretensão discutida nos autos e receberá indenização no 

montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a extinção do presente processo 

é medida de rigor. DISPOSITIVO Ante ao exposto, opino pela EXTINÇÃO do 

processo, sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso V do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-47.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000717-47.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JESSICA PAULA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação indenizatória, 

analisando os autos, observo que as partes transigiram na audiência de 

conciliação e que a quitação será efetivada na conta informada pela 

autora. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo supra, bem como a desistência 

do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo com 

resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Após, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-73.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICK SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000767-73.2017.8.11.0024 REQUERENTE: PAULO RICK SANTANA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação indenizatória, 

analisando os autos, observo que as partes transigiram na audiência de 

conciliação e que a quitação será efetivada na conta informada pelo autor. 

Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo supra, bem como a desistência 

do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo com 

resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Após, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010378-62.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIBELE LUZIA FABRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010378-62.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: SIBELE LUZIA FABRI 

EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 
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devidamente instruído para julgamento. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do mérito. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra cumprida, devidamente depositado e levantado 

através de Alvará Judicial em juízo (IDS 6648324, 6648329, 6741632). 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação, saliento 

que não há óbice ao fim do cumprimento de sentença. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que os valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Compulsando os documentos 

juntados a exordial verifico que o advogada Kelsen Eustáquio da Silva, 

OAB/MT nº 9.813, com poderes para receber e dar quitação, levantou os 

valores depositados em Juízo nos termos requeridos (ID 8242939, 

8838121, 9072652). Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Arquive-se Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz 

P a u l o  P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010662-07.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010662-07.2015.8.11.0024 REQUERENTE: SEBASTIAO MARTINS 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. Inexistindo 

questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra 

satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que 

o objeto da presente execução se encontra devidamente solucionado. A 

reclamada realizou o cumprimento voluntário da obrigação de fazer e a 

parte promovente quedou-se inerte ao chamado judicial, sobre o tema 

existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação de fazer, considerando o cumprimento de 

todos os termos da sentença não há qualquer situação que enseje a 

continuidade da presente demanda, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de 

P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-86.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA LUIZA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000792-86.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LEILA LUIZA DA COSTA 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. GRATUIDADE A 

parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de 

renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O autor não junta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo à analise do 

MÉRITO. Os pedidos do autor procedem em parte. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

materiais e morais em face de CLARO S.A, em síntese, aduziu o 

proponente que há uma suposta dívida contraída junto à requerida, no 

valor de R$ 70,19 (setenta reais e dezenove centavos), inscrita em 

17/07/2016. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com 

a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 
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validade do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o 

dano Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. Insta salientar, que a reclamada 

anexa somente telas sistêmicas com valores divergentes da inserção 

contestada. O documento deveria ter acompanhado a contestação, o que 

não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender 

os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo 

certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de 

outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponete junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 70,19 (setenta 

reais e dezenove centavos), inscrita em 17/07/2016, discutido nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Outrossim, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-22.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000363-22.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ANTONIA MIRANDA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo ao exame do 

MÉRITO. Os pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de ação 

declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais em face de 

VIVO S.A, em apertada síntese, afirma o requerente que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente. Diante disso, 

ingressa com a presente demanda visando além da declaração de 

inexistência dos débitos, indenização moral. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos telas sistêmicas da contratação. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 
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Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a 

dívida procedeu da utilização dos serviços da parte reclamada. A 

reclamada acosta: - Telas; - Extrato de utilização de 10/11/2014 a 

29/04/2016; Insta pontuar que a empresa acosta 159 (cento e cinquenta e 

nove) páginas de ligações que foram realizadas pelo telefone da autora 

com reiterados pagamentos, pelo lapso temporal de 02 (dois) anos. A 

empresa comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a 

autora não comprova o pagamento das cobranças da empresa. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010436-02.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FRANCIELLE SANTANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIZELE PONTES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010436-02.2015.8.11.0024 REQUERENTE: JESSICA 

FRANCIELLE SANTANA RODRIGUES REQUERIDO: GIZELE PONTES DE 

ALMEIDA Vistos etc. A parte reclamante requereu a desistência através 

de petição no ID 11663314. “JESSICA FRANCIELLE SANTANA 

RODRIGUES, já qualificada, neste ato por intermédio do advogado que ao 

final subscreve, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA E CUMULAÇÕES 

que move em face de GIZELE PONTES DE ALMEIDA, também qualificada, 

vem, respeitosamente a Vossa Excelência, em atenção ao último 

despacho contido nos autos, para requerer a DESISTÊNCIA da presente 

ação, em razão de já haver acordo entabulado entre as partes acima 

qualificadas, conforme autos de n.º 70998, em trâmite junto ao Juizado 

Especial Criminal desta Comarca. Termos em que pede deferimento. 

Chapada dos Guimarães/MT, 06 de Fevereiro de 2018”. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz 

Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 13 de março de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-71.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA DA SILVA GARCIA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010013-71.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ELIZA DA SILVA GARCIA 

BORGES REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora 

fora devidamente intimada para efetuar a apresentação do extrato de SPC, 

comprovante de endereço e emendar a inicial, nos seguintes termos: 

Desse modo, converto o julgamento em diligência e determino a intimação 

da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar o demonstrativo 

de negativação emitido pelo órgão em que consta a restrição (SCPC, SPC 

e SERASA), bem como acostar aos autos comprovantes de endereço em 

seu nome atualizado do ano de 2013, assim como e emendar a petição, 

sob pena de extinção processual. Após, conclusos. Insta pontuar, que o 

autor acosta novamente extrato do SPC emitido em caráter confidencial de 

uso exclusivo do emissor “Click Revistaria”, não acosta comprovante de 

endereço ou cumpre os demais pontos do despacho. Conforme se denota 

também o valor de causa não se coaduna com o estabelecido pelo Código 

de Processo Civil e a parte NÃO emendou a inicial: Art. 292. O valor da 

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação 

em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles. A prática tenta burlar o recolhimento de custas no 

caso de possível interposição de recurso, prevendo provável condenação 

em litigância de má-fé de acordo com taxas percentuais sobre o valor da 

causa, atribuiu à mesma valor irrisório e tenta induzir o Juízo a erro já que 

atribui à causa valor abaixo da expectativa de recebimento, apesar de 

solicitar a condenação também em dano moral, o que viola o disposto no 

art. 292, V e VI do CPC. O promovente não realizou a emenda a petição 

inicial ou atendeu os demais pedidos, portanto o autor NÃO atendeu ao 

chamado judicial. Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I e III do Novo Código 

de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o 

autor não promover a diligência que lhe competir. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de 

P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 13 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-42.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RAYANE ALMEIDA BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010002-42.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JESSICA RAYANE ALMEIDA 

BRAZ REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para efetuar a apresentação do extrato de SPC, 

comprovante de endereço e emendar a inicial, nos seguintes termos: 

Desse modo, converto o julgamento em diligência e determino a intimação 

da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar o demonstrativo de 

negativação emitido pelo órgão em que consta a restrição (SCPC, SPC e 

SERASA), bem como acostar aos autos comprovante de endereço em seu 

nome e emendar a petição, sob pena de extinção processual. Após, 

conclusos. Insta pontuar, que o autor acosta novamente extrato do SPC 

emitido em caráter confidencial de uso exclusivo do emissor “Click 

Revistaria”, não acosta comprovante de endereço em nome próprio para 

comprovar a competência territorial ou cumpre os demais pontos do 

despacho. Conforme se denota também o valor de causa não se coaduna 

com o estabelecido pelo Código de Processo Civil e a parte NÃO emendou 

a inicial: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. A prática tenta 

burlar o recolhimento de custas no caso de possível interposição de 

recurso, prevendo provável condenação em litigância de má-fé de acordo 

com taxas percentuais sobre o valor da causa, atribuiu à mesma valor 

irrisório e tenta induzir o Juízo a erro já que atribui à causa valor abaixo da 

expectativa de recebimento indenizatório, o que viola o disposto no art. 

292, V e VI do CPC. O promovente não realizou a emenda a petição inicial 

ou atendeu os demais pedidos, portanto o autor NÃO atendeu ao chamado 

judicial. Desta forma, não há motivos para que este processo continue 

tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter interesse em 

seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto 

posto, e com fulcro no artigo 485, I e III do Novo Código de Processo Civil, 

opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não 

promover a diligência que lhe competir. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de 

P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 13 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-92.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GENIELE TELES MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000714-92.2017.8.11.0024 REQUERENTE: GENIELE TELES MATOS 

REQUERIDO: OI S/A Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. GRATUIDADE A 

parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de 

renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O autor não junta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo à analise do 

MÉRITO. Os pedidos da autora procedem em parte. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

materiais e morais em face de OI S.A, em síntese, aduziu o proponente 

que há uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de R$ 

653,53 (seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos), 

inscrita em 12/12/2016. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Insta salientar, que a reclamada anexa somente telas 

sistêmicas, as telas poderiam ter poder probatório desde que 

acompanhada de demais documentos, o que não ocorreu. Assim, a ré não 

fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 
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crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 653,53 

(seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos), inscrita 

em 12/12/2016, discutido nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do 

nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação 

unicamente a este débito; RETIFICO o polo passivo da demanda para OI 

MÓVEL S.A. CONFIRMO a tutela deferida no Id n° 1074165. Outrossim, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 13 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000295-72.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADRIANO OLMEDO 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém 

não acosta comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de 

Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. RETIFICAÇÃO Em razão de Operação de Incorporação, aprovada 

em Assembleia Geral da Incorporadora na data de 09/01/2017, requer a 

adequação do polo passivo para que conste no lugar da SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA, a empresa SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. 

Acolho a preliminar. PRELIMINARES O comprovante de endereço foi 

acostado após decisão (Id n° 11618241), assim como o extrato de SPC e a 

emenda da inicial. Referente a qualificação rejeito os argumentos da 

reclamada com base nos princípios basilares do juizado. Passo à análise 

de MÉRITO da demanda. Os pedidos do autor procedem em parte. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

materiais e morais em face de Sky Brasil Serviços Ltda, em síntese, aduziu 

o proponente que tentou efetuar uma compra por crediário mas não logrou 

êxito pois havia uma restrição em seu nome por uma suposta dívida 

contraída junto à requerida, no valor de R$ 108,81 (cento e oito reais e 

oitenta e um centavos), inscrita em 17/06/2016. Contudo, esclareceu que 

jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Insta salientar, que a reclamada anexa somente telas 

sistêmicas, as telas poderiam ter poder probatório desde que 

acompanhadas de demais documentos, o que não ocorreu. Assim, a ré 

não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. 

Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso 

não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 519 de 1053



de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 108,81 (cento e 

oito reais e oitenta e um centavos), inscrito em 17/06/2016, discutido nos 

autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; 

DETERMINO a retificação do polo passivo da demanda para SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.497.373/0001-1. RETIFICO o valor da 

causa para R$10.108,81 (dez mil, cento e oito reais e oitenta e um 

centavos), nos termos a emenda a inicial (Id n° 11618235). Outrossim, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 13 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-79.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE TELIS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000301-79.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ELIETE TELIS DE AMORIM 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE A 

parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de 

rendimentos ou afins. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

autor não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. PRELIMINAR NECESSIDADE DE PERÍCIA No que tange à 

incompetência em razão da matéria pela necessidade de realização de 

perícia técnica, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório trazido aos 

autos é suficiente para o julgamento da lide. Rejeito a preliminar, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de 

reclamação, afirma o reclamante que foi inscrito indevidamente junto aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito no valor oriundo de contrato que 

alega desconhecer. Aduz que não possui qualquer débito perante a 

reclamada, razão pela qual, pretende que seja declarada a inexistência do 

débito, bem como responsabilizados ao pagamento de indenização por 

danos morais. A reclamada alega que o crédito em que se funda a ação, 

foi objeto de cessão entre a NATURA COSMÉTICOS S.A. e a RÉ FIDIC 

NPL1, tendo havido a regular notificação da operação de cessão à parte 

autora por intermédio de comunicação do órgão de proteção ao crédito, na 

qual consta expressa menção ao contrato cobrado, cumprindo-se, desta 

forma, com a devida informação e transparência com o Autor. Inexistem 

dúvidas que no presente caso, há relação de consumo entre as partes, 

sendo clara a hipossuficiência da Reclamante, e necessária a natural 

inversão do ônus da prova. A Reclamada alega em sua contestação 

juntada que a dívida cobrada foi originada na empresa NATURA 
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COSMÉTICOS S.A, que foi cedida conforme documentos anexados com 

essa defesa. Conforme legislação é necessário cientificar o credor da 

cessão de crédito celebrada, em conformidade com o art.290 do Código 

Civil: “Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao 

devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o 

devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da 

cessão feita.” Resta clara a necessidade de notificar o devedor quanto à 

cessão de crédito, porém não há qualquer documento válido provando a 

entrega da correspondência ao reclamante. Conforme transcrito pela 

Súmula nº 404 do STJ diz ser dispensável o aviso de recebimento da carta 

de comunicação sobre a negativação no nome do devedor. Apesar do 

descrito, o art. 290 do Código Civil dispõe sobre a notificação da cessão 

de crédito, e não sobre notificações sobre negativações em órgãos de 

proteção ao crédito. Dessa forma, conclui-se que a Reclamante não foi 

devidamente comunicada sobre as alegadas cessões de crédito. Quanto à 

segunda parte do artigo acima transcrito, resta clara a necessidade do 

devedor se declarar ciente da cessão efetivada, em documento escrito; o 

que também não restou comprovado nos presentes autos. Concluímos que 

a cessão de crédito não fora um ato perfeito, porém, não podemos 

declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, sem antes 

verificarmos que a Reclamada cumpriu com alguns requisitos, como os 

documentos que comprovam a devida observação ao art.288 do Código 

Civil: “Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um 

crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento 

particular revestido das solenidades do § 1º do art. 654.” Apesar do 

disposto, resta clara a negativa da Reclamante em aduzir que não possuía 

dívidas com o mencionado fundo de créditos, com a inversão do ônus da 

prova, necessário se faz reconhecer que a Reclamada deveria ter 

noticiado a parte, o que não fora feito, assim, pode-se presumir que o 

devedor deve pagar àquele que estiver na posse do título cobrado, o que 

não ocorre no presente caso. Por todo o exposto, somado à inversão do 

ônus da prova, necessário ser reconhecido que a Reclamada não 

apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da 

reclamante. Pelo exposto, necessário se faz o reconhecimento de 

inexistência de relação jurídica entre as partes, e via de consequência, a 

declaração de inexistência da dívida discutida nestes autos. In casu, 

restando reconhecida a inexistência da dívida em comento, necessário se 

faz o reconhecimento da inclusão indevida nos serviços de proteção ao 

crédito que, segundo a melhor doutrina, se caracteriza como dolo in re 

ipsa, ou dolo presumido, não necessitando de comprovação. Ademais, a 

Reclamada é uma grande empresa com diversos setores e recursos, 

tendo meios, bem como pessoal treinado de forma suficiente a se evitar 

cobranças indevidas. O reclamante tem apenas as duas inserções 

discutidas no presente processo no cadastro de proteção ao crédito, insta 

pontuar que o autor foi intimado para emendar a inicial, todavia reafirma a 

pretensão compensatória mantendo o valor da causa em R$1.000,00 (mil) 

reais. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 1.000,00 (mil reais) que servirá, a um só tempo, para 

amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso 

importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos R$ 330,77 (trezentos e trinta 

reais e setenta e sete centavos) e R$ 233,47 (duzentos e trinta e três 

reais e quarenta e sete centavos). DETERMINO a exclusão definitiva do 

nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação 

unicamente a este débito; Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade ao 

promovente. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento) Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 13 de Março de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000766-88.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA QUEIROZ OAB - MT21165/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000766-88.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: ANA PAULA SILVA QUEIROZ 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009 dispensa-se o relatório. Passo à análise de MÉRITO 

da demanda. FUNDAMENTO E DECIDO Cuida-se de ação de execução de 

título extrajudicial fundada em honorários advocatícios devido à atuação 

na Comarca de Chapada dos Guimarães. Sobre o tema a Turma Recursal 

do Estado de Mato Grosso firmou entendimento: RECURSO DE APELAÇÃO 

– EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FEITO NÃO EMBARGADO 

– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE NO 

CASO DE PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – RECURSO DESPROVIDO. A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas execuções contra 

a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória nº. 

2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 1º-D da Lei nº. 9.494/97, e 

desde que não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos 

quando se tratar de débitos de pequeno valor (AgRg no REsp 

1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). (Ap 163884/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, 

Publicado no DJE 15/02/2018) A parte autora postula o recebimento do 

valor R$ 8.433,00(oito mil quatrocentos e trinta e três reais), referente aos 

09 URH’S estipulados pelos serviços advocatícios prestados, acrescidos 

de juros e correções. O Estado através da Procuradoria do Estado não se 

opôs ao valor cobrado pela exequente. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para homologar a 

correspondente emissão de Certidão de Crédito. ORDENO a expedição de 

RPV em nome de ANA PAULA SILVA QUEIROZ e encaminhamento ao 

Tribunal de Justiça para satisfação do crédito Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 13 de Março de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-28.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ODINOEL MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000770-28.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ODINOEL MARCIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 330, I e II, do CPC e o processo encontra-se devidamente 

instruído para julgamento. Decido. A demanda deve ser extinta no estado 

em que se encontra. Trata-se de declaratória de inexistência de débitos 

proposta por ODINOEL MARCIO DA SILVA em face de BRADESCO S.A. 

Analisando os autos, vislumbro que a situação fática foi distribuída em 02 

(dois) processos, são eles: PROCESSO DISTRIBUIÇÃO DESPACHO 

1 0 0 0 7 6 9 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 4  2 9 / 1 1 / 2 0 1 7  1 0 : 2 6 : 4 0  

1000770-28.2017.8.11.0024 29/11/2017 10:29:00 Desta forma, entendo 

que se operou o instituto da Litispendência nos processos n° 

1000770-28.2017.8.11.0024, devendo prevalecer em curso somente o 

processo mais antigo. Insta pontuar, que é inconcebível que a parte 

distribua 02 (dois) processos para discutir a mesma lide, são 02 (duas) 

negativações da mesma empresa que devem ser discutidas de forma 

única, não gerando tumulto ao judiciário, esse artificio visa tornar 

vantajoso o possível recebimento de indenização, todavia afronta os 

princípios norteadores do juizado e da justiça. A litispendência se 

caracteriza através do ajuizamento de duas ou mais ações que possuam 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido: Art. 485. 

O juiz não resolverá o mérito quando:V - reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada; Sobre a litispendência, 

leciona Nelson Nery Junior: “Ocorre a litispendência quando se reproduz 

ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quanto 

têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e 

imediato). A citação válida é que determina o momento em que ocorre a 

litispendência. Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda 

ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo 

ser extinto o processo sem julgamento do mérito.” (Código de Processo 

Civil Comentado, 6ª edição, RT, p. 655). Neste sentido inclusive já decidiu 

este Tribunal, vejamos[1]: AGRAVO RETIDO - OCORRÊNCIA DE 

LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PROVIDO. Constatada 

a existência de litispendência entre ações, necessária se faz a extinção 

do segundo processo. A extinção do processo é medida imperiosa no 

presente caso. DISPOSITIVO Ante ao exposto, opino pela EXTINÇÃO do 

processo, sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso V do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 13 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito [1] Ap, 15896/2002, DRA.JUANITA CRUZ DA SILVA 

CLAIT DUARTE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

19/03/2003, Data da publicação no DJE 27/03/2003

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-43.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ODINOEL MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000769-43.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ODINOEL MARCIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a autora acosta 

declaração de hipossuficiência, porém não acosta comprovante de renda. 

Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O autor não junta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo a análise de 

MÉRITO. Os pedidos do autor procedem em parte. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

materiais e morais promovida em face de Banco Bradesco S.A, em 

síntese, aduziu o proponente que tentou efetuar uma compra por crediário 

mas não logrou êxito pois havia uma restrição em seu nome por suposta 

dívida contraída junto à requerida. Contudo, esclareceu que jamais firmou 

qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de 

seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por 

seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O documento deveria ter acompanhado a contestação, o que 

não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender 

os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo 

certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de 

outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 
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aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponete junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente as duas 

inserções inseridas pelo Banco reclamado no cadastro de inadimplentes 

em seu nome. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um 

só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos 

morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 

do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos nos 

valores de R$ 1.143,87 (Hum mil cento e quarenta e três reais e oitenta e 

sete centavos) e R$187,93 (cento e oitenta e sete reais e noventa e três 

centavos); DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a estes débitos; 

Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 13 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-57.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010001-57.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LUIZ FERNANDO BRAGA 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para efetuar a apresentação do extrato de SPC, 

comprovante de endereço e emendar a inicial, nos seguintes termos: 

Desse modo, converto o julgamento em diligência e determino a intimação 

da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar o demonstrativo de 

negativação emitido pelo órgão em que consta a restrição (SCPC, SPC e 

SERASA), bem como acostar aos autos comprovante de endereço em seu 

nome e emendar a petição, sob pena de extinção processual. 

Após,conclusos. Insta pontuar, que o autor não acosta comprovante de 

endereço em nome próprio para comprovar a competência territorial ou 

cumpre os demais pontos do despacho. Conforme se denota também o 

valor de causa não se coaduna com o estabelecido pelo Código de 

Processo Civil e a parte NÃO emendou a inicial: Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação em que 

há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores 

de todos eles. A prática tenta burlar o recolhimento de custas no caso de 

possível interposição de recurso, prevendo provável condenação em 

litigância de má-fé de acordo com taxas percentuais sobre o valor da 

causa, atribuiu à mesma valor irrisório e tenta induzir o Juízo a erro já que 

atribui à causa valor abaixo da expectativa de recebimento indenizatório, o 

que viola o disposto no art. 292, V e VI do CPC. O promovente não realizou 

a emenda a petição inicial ou atendeu os demais pedidos, portanto o autor 

NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há motivos para que 

este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado 

judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I e III do Novo 

Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, 

ante o autor não promover a diligência que lhe competir. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 13 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000660-29.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE PEDROSO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000660-29.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JUCILENE PEDROSO FERREIRA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para efetuar a apresentação do extrato de SPC e 

emendar a inicial, nos seguintes termos: Desse modo, converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar o demonstrativo de negativação emitido 

pelo órgão em que consta a restrição (SCPC, SPC e SERASA), bem como 
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emendar a inicial quanto ao valor de causa, sob pena de extinção 

processual. Após, conclusos. Insta pontuar, que o autor não realiza a 

emenda a inicial quanto ao valor de causa, conforme se denota o valor de 

causa não se coaduna com o estabelecido pelo Código de Processo Civil: 

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção 

e será: VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles. A prática tenta burlar o 

recolhimento de custas no caso de possível interposição de recurso, 

prevendo provável condenação em litigância de má-fé de acordo com 

taxas percentuais sobre o valor da causa, atribuiu à mesma valor irrisório 

e tenta induzir o Juízo a erro já que atribui à causa valor abaixo da 

expectativa de recebimento indenizatório, o que viola o disposto no art. 

292, V e VI do CPC. O promovente não realizou a emenda a petição inicial, 

portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I e III do Novo Código de Processo Civil, opino pelo 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a 

diligência que lhe competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 13 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-34.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE OLIVEIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000692-34.2017.8.11.0024 REQUERENTE: TEREZINHA DE 

OLIVEIRA NEVES REQUERIDO: CLARO S.A. VISTOS EM SENTENÇA. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC.. PRELIMINAR DE 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, acostando 

declaração de hipossuficiência, porém desacompanhada comprovante de 

condição financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é 

pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer com pedido de repetição de indébito e indenização por 

dano moral com pedido de liminar promovido por Terezinha De Oliveira 

Neves em face da Claro S/A . A reclamante alega que teve seu nome foi 

incluído no cadastro de inadimplentes pela reclamada referente ao débito 

no valor de R$ 255,79 (duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e 

nove centavos), sem, contudo, nunca ter efetuado a contratação de tal 

serviço alega que não possui vinculo ou contrato assinado com a 

reclamada. Relata ainda que a reclamante que procurou solucionar o 

problema via administrativa, mas não obteve êxito na retirada da restrição 

no cadastro de inadimplentes pela reclamada. A reclamada em sua defesa 

alega que consta cadastrado em nome da reclamante o terminal móvel por 

assinatura nº (65) 9249-8112 referente a conta nº 133936262, ativada em 

27/06/2014, no CONTROLE, atualmente cancelada por inadimplência de 

faturas dos meses de outubro/2016 a maio/2017, que ensejaram a devida 

inserção junto aos órgãos de proteção ao credito, no valor de R$ 255,79 

(duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos). 

Ressalta-se que a reclamada não apresenta contrato firmado com a 

reclamante ou gravação de áudio, tendo em vista que alega que a 

contratação foi feita pelo sistema de “Tele Venda” limitando-se a 

apresentar telas sistêmicas unilaterais e extratos com informações de 

pagamentos efetuados pelo usuário até o mês de setembro/2016, sendo 

que o endereço da reclamante não coincide com o endereço das faturas 

da reclamada, de forma tais informações levam a crer que houve 

utilização dos seus serviços, mas não comprovam a relação contratual 

entre as partes. A reclamante impugnou a contestação e documentos 

juntados pela reclamada, sendo que a instrução ocorreu dentro da 

legalidade. É a síntese. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Da análise dos 

autos, verifica-se que a reclamante nega a contratação com a reclamada 

referente aos serviços um plano de telefonia móvel por assinatura 

oferecido pela empresa Ré para o número de seu celular (65) 9249-8112, 

fatos os quais a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório. Ora, 

bem se vê, que pela situação exposta, que provavelmente a reclamante foi 

vítima de fraude de terceiros e neste caso verifica-se que a reclamada 

não adotou os procedimentos para evitar a referida fraude, sendo a 

responsabilidade da prestadora e fornecedora de serviços neste caso 

objetiva em razão da Teoria do Risco prevista nas relações de consumo, 

sendo a cobrança imposta a reclamante como indevida. Destarte, a 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, pois a empresa reclamada vem cobrando valores por serviços 

não prestados ao consumidor, devendo ser declarado a inexistência do 

débito inscrito em nome da reclamante. Com relação ao dano moral 

experimentado pela reclamante exsurge da falha na prestação do serviço 

pela reclamada. A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código 

Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 

e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, 

restou patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 
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intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Corroborando: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA FIXA. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇAS À MAIOR EM FATURAS DE 

PLANO DE TELEFONIA "OI PROFISSIONAL EQUIPE R$200,00". CLONAGEM. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL RECONHECIDO NO 

CASO CONCRETO. QUANTUM MANTIDO. 1. A parte autora recebeu 

faturas a maior, contendo alterações no plano de telefonia "oi Profissional 

Equipe R$200,00" sem que tivesse excedido o contratado. Além disso, 

teve o serviço suspenso sem justificativa. 2. Competia à ré comprovar a 

regularidade dos débitos cobrados, ônus que não se desincumbiu, nos 

termos do art. 333, inc. II, do CPC. 3. Indébito de valores desproporcionais 

e inadimplemento contratual. Incumbiu-se, a parte autora, em quitar a 

primeira fatura a maior, procedendo com reclamação por meio de serviço 

de tele atendimento, restando inexitosas todas as tentativas. A ré 

promoveu o restabelecimento do serviço de telefonia apenas após 

determinação judicial (fls.36/38). 4. Possível clonagem de linha móvel. Os 

valores ocorrentes nas faturas, mesmo que, por incidência de fraude, não 

devem ser cobrados do consumidor, cabendo ao fornecedor arcar com os 

dispêndios, como preceitua o art. 14 do CDC. Cabe ao fornecedor, no 

caso concreto, zelar pelo bom andamento da relação contratual, uma vez 

que somente ele pode valer-se de métodos para impedir a clonagem de 

linhas telefônicas. Ré que não comprova a culpa exclusiva de terceiros ou 

do autor 4. Falha na prestação de serviço essencial, com 

comprometimento das atividades da autora, eis que o plano contratado é 

utilizado para agilizar a comunicação entre ela e seu funcionário. Dever de 

indenizar os prejuízos destes advindos. Dano extrapatrimonial que supera 

os simples dissabores do cotidiano. 5. Quantum indenizatório de R$ 

3.000,00, fixado em sentença e que, no caso concreto, não merece 

minoração. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO... TJ-RS - Recurso Cível 71004867503 RS 

(TJ-RS). Data de publicação: 28/08/2014 A indenização por dano moral 

deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de 

alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo 

de novo atentado. Observo que a parte reclamante possui outra restrição 

em seu nome, que foi disponibilizada em data posterior a restrição destes 

autos, motivo pelo qual deixo de aplicar a Súmula 385 STJ, mas utilizo a 

informação para adequar e quantificar a reparação dos danos morais a 

serem arbitrados. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos 

nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para 

sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 1.000,00 (mil reais) que servirá, a um só 

tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Por fim 

em relação ao Pedido Contraposto deve ser indeferido por não estar 

comprovada a relação contratual entre as patês. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, I do NCPC, OPINO pelo acolhimento da preliminar de 

indeferimento da Justiça Gratuita e no mérito pela PROCEDÊNCIA do pedido 

da reclamante para: DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 

255,79 (duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), 

gerado pelo contrato nº 133936262, disponibilizado em data de 

01/07/2017, discutido nos presentes autos; DETERMINANDO ainda a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; CONDENAR a reclamada ao 

pagamento do valor de R$ 1.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais 

sofridos pelo reclamante, saliento que em relação aos danos morais, o 

valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros simples legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso (Súmula 54 STJ). JULGO IMPROCEDENTE o Pedido 

Contraposto. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). Aguarde-se prazo 

para a interposição de recurso, após o qual, decorrido in albis, a devedora 

terá o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento, a contar do 

trânsito em julgado da sentença, sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 475-J, caput, do CPC e Enunciado n. 

105 do FONAJE, podendo depositar em juízo a fim de evitar a incidência da 

multa (Enunciado n.º 106 FONAJE. Conforme artigo 40 da lei 9.099/95, à 

apreciação do Juiz de Direito para que se produzam os devidos efeitos 

l e g a i s .  B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 14 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-70.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA GUIDES MACHADO OAB - MT20895/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000073-70.2018.8.11.0024 REQUERENTE: VANESSA 

FRANCISCA DE SOUZA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CRÉDITOS FINANCEIROS Vistos etc. A parte reclamante requereu a 

desistência através de petição no ID 12108581, conforme se denota: 

“VANESSA FRANCISCA DE SOUZA, já devidamente qualificado nos autos 

em epigrafe, vem mui respeitosamente à presença de vossa Excelência 

por intermédio de sua procuradora in fine assinados, nos autos da 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

“INAUDITA ALTERA PARS”, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ,que move em face ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS,, vem à presença de Vossa Excelência, Requerer a 

desistência da ação”. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo 

único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após 

a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 14 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-78.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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OTACILIO DIAS LESSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010019-78.2017.8.11.0024 REQUERENTE: OTACILIO DIAS 

LESSA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada 

alhures, nota-se que a parte autora fora devidamente intimada para 

efetuar a apresentação de documentos comprobatórios e emendar a 

inicial, nos seguintes termos: “...Vistos etc. .............Desse modo, converto 

o julgamento em diligência e determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar o demonstrativo de negativação emitido pelo 

órgão em que consta a restrição (SCPC, SPC e SERASA), bem como 

acostar aos autos comprovante de endereço em seu nome, juntar 

comprovante de sua condição financeira e emendar a petição, sob pena 

de extinção processual. Após, conclusos........” O promovente não 

acostou aos autos os documentos solicitados, portanto o autor NÃO 

atendeu ao chamado judicial, senão vejamos: Certidão de Decurso de 

Prazo - Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) promovente, mesmo 

devidamente intimado por meio de seu advogado.. Luciana Marques Gobbi 

Rozin Gestor(a) Judiciário(a). Desta forma, não há motivos para que este 

processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado 

judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 

486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a diligência que lhe 

competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 14 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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Processo Número: 8010355-19.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDES ARISTACIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010355-19.2016.8.11.0024 REQUERENTE: EVANILDES ARISTACIA DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos 

em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I e II, do CPC e o 

processo encontra-se devidamente instruído para julgamento. Decido. A 

demanda deve ser extinta no estado em que se encontra. Trata-se de 

ação ordinária de cobrança de direitos trabalhistas proposta por 

EVANILDES ARISTACÍA DA SILVA, em face de MUNICÍPIO DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES- MT. Analisando os autos, vislumbro que a situação 

fática foi distribuída em 02 (dois) processos, são eles: PROCESSO 

D I S T R I B U I Ç Ã O  8 0 1 0 3 5 5 - 1 9 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 2 4  0 5 / 0 4 / 2 0 1 6  

8010266-93.2016.8.11.0024 15/03/2016 Desta forma, entendo que se 

operou o insti tuto da Lit ispendência no processo nº 

8010355-19.2016.8.11.0024, devendo prevalecer em curso somente o 

processo mais antigo. A litispendência se caracteriza através do 

ajuizamento de duas ações que possuam as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir e o mesmo pedido: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando:V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou 

de coisa julgada; Sobre a litispendência, leciona Nelson Nery Junior: 

“Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já 

está em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, 

ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima 

e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A citação válida é que 

determina o momento em que ocorre a litispendência. Como a primeira já 

fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a 

litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo 

sem julgamento do mérito.” (Código de Processo Civil Comentado, 6ª 

edição, RT, p. 655). Neste sentido inclusive já decidiu este Tribunal, 

vejamos[1]: AGRAVO RETIDO - OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA - 

EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PROVIDO. Constatada a existência de 

litispendência entre ações, necessária se faz a extinção do segundo 

processo. Logo, opino pela EXTINÇÃO do processo, sem resolução do 

mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso V do Novo Código 

de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 14 de 

Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito [1] Ap, 

15896/2002, DRA.JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2003, Data da publicação no 

DJE 27/03/2003
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FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010554-75.2015.8.11.0024 REQUERENTE: MANOEL BERNARDINO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo ao exame do MÉRITO. Recurso recebido e 

acolhido. Trata-se de Embargos de declaração em face da sentença 

proferida por esse juízo que determinou a extinção do feito sem julgamento 

de mérito, aduz que houve decisão anterior declinando a competência 

para o juizado especial de Fazenda Pública. O promovente alega que a 

decisão embargada foi contraditória foi obscura em relação à extinguir o 

processo e declarar incompetência absoluta uma vez que já havia sido 

objeto de declínio de competência nesse mesmo juízo. Compulsando o 

procedimento, constata-se que o caso se refere a demandas repetitivas 

que questionam o adicional de insalubridade para agentes comunitários de 

saúde do Município de Chapada dos Guimarães. O tema correlatado nos 

autos foi discutido em diversas esferas, o Supremo Tribunal Federal 

estabeleceu que as discussões nos municípios somente podem prosperar 
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caso haja lei municipal abordando os critérios e atividades para o 

recebimento do adicional de insalubridade, vejamos: SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ABORDANDO OS 

CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL. 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (RE 169.173, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira 

Turma, DJ de 16/5/1997). No município de Chapada dos Guimarães a Lei n° 

581/91 que dispõe sobre o estatuto dos servidores municipais aborda a 

questão e atribui de forma detalhada sobre o adicional de insalubridade, 

nos termos do artigo 78: Art. 78 – Os servidores que executem atividades 

penosas ou que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, ou em 

contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem 

jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. O Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso sumulou a questão e estabeleceu que o 

reconhecimento do direito de receber o adicional de insalubridade depende 

de laudo técnico conforme normatização específica do Ministério do 

Trabalho, de acordo com a súmula n°15: SÚMULA Nº 15 - O pagamento de 

adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal do 

respectivo ente e deve estar amparado em laudo técnico que caracterize 

e classifique a atividade insalubre de acordo com a normatização 

específica do Ministério do Trabalho. Logo, diante da contradição é medida 

de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, nesses termos, com 

base na Resolução nº 004/2014/TP do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso que adotou a possibilidade de realização de perícia nos 

procedimentos a serem adotados no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

nomeio Rodney André de Campos, engenheiro Sanitarista e Segurança do 

Trabalho registrado sob o CREA-MT n° 1206374578 para realizar perícia 

no presente caso, ressalto que um laudo da Secretária Municipal de Saúde 

seria nitidamente parcial. A proposta de honorários estará disponível para 

consulta das partes na secretaria desse juizado. Insta pontuar, que 

independente do pedido de gratuidade feito na exordial o promovente 

deverá depositar em juízo o custo da perícia considerando que foi o 

solicitante: EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

DESPACHO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS 

PELO AGRAVANTE. REMUNERAÇÃO DO PERITO QUE DEVE SER PAGA 

POR QUEM REQUEREU O EXAME. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. AUTOR QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE O 

EXAME PERICIAL NA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. CONHECIMENTO E 

DESPROVIMENTO DO AGRAVO.(TJ-RN – AG 3462 RN 2009.003462-0, 

Data do julgamento:27/10/2009) Logo, deverá ser anulada a sentença de 

extinção e por consequência determino que sejam encaminhadas as 

intimações para que o processo retorne ao seu andamento normal. 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos da fundamentação, opino 

pelo recebimento e ACOLHIMENTO dos embargos de declaração com 

efeito infringente para anular a decisão anteriormente proferida. 

DETERMINO que o autor realize o depósito judicial de R$600,00 

(seiscentos reais), no prazo de 30 (trinta) dias, bem como deverá acostar 

aos autos comprovante de recolhimento, sob pena de extinção processual 

por falta de interesse no prosseguimento da demanda. INTIMEM-SE as 

partes para apresentarem o rol de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias; 

CONSIGNO que o perito deverá responder ao rol de quesitos do juízo 

anexo a essa decisão; DETERMINO a intimação pessoal do perito da 

presente decisão; Assim que seja efetuado o depósito, intime-se o Sr. 

Perito Rodney André de Campos para que dê início aos trabalhos, 

devendo informar a este juízo a data, o horário e o local da realização da 

perícia, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de possibilitar a 

intimação das partes, através de seus procuradores. O laudo deve ser 

entregue em até 20 (vinte) dias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 14 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito Anexo do juízo: QUESITOS DO JUIZ 01 - Qual é a 

descrição do local de trabalho do Reclamante durante o seu período 

laboral? Ambiente de trabalho, temperatura, iluminação, arejamento, etc. 02 

- Descreva as tarefas executadas pelo Reclamante. Quais substâncias, 

agentes físicos, químicos ou biológicos no ambiente de trabalho? 03 - No 

caso de ruídos, qual a dose, ou alternativamente, as medições com os 

respectivos tempos de exposição? 04 - No caso de calor, quais as 

temperaturas de bulbo úmido, além do estabelecimento do ciclo de trabalho 

do empregado? 05- No caso de agentes químicos, quais as medições 

qualitativas e o tempo de exposição a cada agente? Se o enquadramento 

for qualitativo, qual a previsão legal na da NR-15, juntamente com o tempo 

de exposição? 06 - A Reclamada disponibilizava EPI's à Reclamante? 

Quais seriam as evidências para esta resposta? 07 - Havia treinamento 

para a utilização dos EPI’s? 08 - Os eventuais EPI's fornecidos pela 

Reclamada eram adequados e suficientes para neutralizar os agentes 

insalubres? Havia troca periódica dos EPI's ? 09 - Havia fiscalização da 

utilização dos EPI’s ? 10 - Faz jus a Reclamante ao adicional de 

insalubridade? Em que grau?
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010705-41.2015.8.11.0024 REQUERENTE: IVANDREA SANTIAGO DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos 

em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo ao exame do MÉRITO. Recurso recebido e 

acolhido. Trata-se de Embargos de declaração em face da sentença 

proferida por esse juízo que determinou a extinção do feito sem julgamento 

de mérito, aduz que houve decisão anterior declinando a competência 

para o juizado especial de Fazenda Pública. O promovente alega que a 

decisão embargada foi contraditória foi obscura em relação à extinguir o 

processo e declarar incompetência absoluta uma vez que já havia sido 

objeto de declínio de competência nesse mesmo juízo. Compulsando o 

procedimento, constata-se que o caso se refere a demandas repetitivas 

que questionam o adicional de insalubridade para agentes comunitários de 

saúde do Município de Chapada dos Guimarães. O tema correlatado nos 

autos foi discutido em diversas esferas, o Supremo Tribunal Federal 

estabeleceu que as discussões nos municípios somente podem prosperar 

caso haja lei municipal abordando os critérios e atividades para o 

recebimento do adicional de insalubridade, vejamos: SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ABORDANDO OS 

CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL. 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (RE 169.173, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira 

Turma, DJ de 16/5/1997). No município de Chapada dos Guimarães a Lei n° 

581/91 que dispõe sobre o estatuto dos servidores municipais aborda a 

questão e atribui de forma detalhada sobre o adicional de insalubridade, 

nos termos do artigo 78: Art. 78 – Os servidores que executem atividades 

penosas ou que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, ou em 

contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem 

jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. O Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso sumulou a questão e estabeleceu que o 

reconhecimento do direito de receber o adicional de insalubridade depende 

de laudo técnico conforme normatização específica do Ministério do 

Trabalho, de acordo com a súmula n°15: SÚMULA Nº 15 - O pagamento de 

adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal do 

respectivo ente e deve estar amparado em laudo técnico que caracterize 

e classifique a atividade insalubre de acordo com a normatização 

específica do Ministério do Trabalho. Logo, diante da contradição é medida 

de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, nesses termos, com 

base na Resolução nº 004/2014/TP do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso que adotou a possibilidade de realização de perícia nos 

procedimentos a serem adotados no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

nomeio Rodney André de Campos, engenheiro Sanitarista e Segurança do 

Trabalho registrado sob o CREA-MT n° 1206374578 para realizar perícia 

no presente caso, ressalto que um laudo da Secretária Municipal de Saúde 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 527 de 1053



seria nitidamente parcial. A proposta de honorários estará disponível para 

consulta das partes na secretaria desse juizado. Insta pontuar, que 

independente do pedido de gratuidade feito na exordial o promovente 

deverá depositar em juízo o custo da perícia considerando que foi o 

solicitante: EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

DESPACHO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS 

PELO AGRAVANTE. REMUNERAÇÃO DO PERITO QUE DEVE SER PAGA 

POR QUEM REQUEREU O EXAME. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. AUTOR QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE O 

EXAME PERICIAL NA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. CONHECIMENTO E 

DESPROVIMENTO DO AGRAVO.(TJ-RN – AG 3462 RN 2009.003462-0, 

Data do julgamento:27/10/2009) Logo, deverá ser anulada a sentença de 

extinção e por consequência determino que sejam encaminhadas as 

intimações para que o processo retorne ao seu andamento normal. 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos da fundamentação, opino 

pelo recebimento e ACOLHIMENTO dos embargos de declaração com 

efeito infringente para anular a decisão anteriormente proferida. 

DETERMINO que o autor realize o depósito judicial de R$600,00 

(seiscentos reais), no prazo de 30 (trinta) dias, bem como deverá acostar 

aos autos comprovante de recolhimento, sob pena de extinção processual 

por falta de interesse no prosseguimento da demanda. INTIMEM-SE as 

partes para apresentarem o rol de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias; 

CONSIGNO que o perito deverá responder ao rol de quesitos do juízo 

anexo a essa decisão; DETERMINO a intimação pessoal do perito da 

presente decisão; Assim que seja efetuado o depósito, intime-se o Sr. 

Perito Rodney André de Campos para que dê início aos trabalhos, 

devendo informar a este juízo a data, o horário e o local da realização da 

perícia, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de possibilitar a 

intimação das partes, através de seus procuradores. O laudo deve ser 

entregue em até 20 (vinte) dias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 14 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito Anexo do juízo: QUESITOS DO JUIZ 01 - Qual é a 

descrição do local de trabalho do Reclamante durante o seu período 

laboral? Ambiente de trabalho, temperatura, iluminação, arejamento, etc. 02 

- Descreva as tarefas executadas pelo Reclamante. Quais substâncias, 

agentes físicos, químicos ou biológicos no ambiente de trabalho? 03 - No 

caso de ruídos, qual a dose, ou alternativamente, as medições com os 

respectivos tempos de exposição? 04 - No caso de calor, quais as 

temperaturas de bulbo úmido, além do estabelecimento do ciclo de trabalho 

do empregado? 05- No caso de agentes químicos, quais as medições 

qualitativas e o tempo de exposição a cada agente? Se o enquadramento 

for qualitativo, qual a previsão legal na da NR-15, juntamente com o tempo 

de exposição? 06 - A Reclamada disponibilizava EPI's à Reclamante? 

Quais seriam as evidências para esta resposta? 07 - Havia treinamento 

para a utilização dos EPI’s? 08 - Os eventuais EPI's fornecidos pela 

Reclamada eram adequados e suficientes para neutralizar os agentes 

insalubres? Havia troca periódica dos EPI's ? 09 - Havia fiscalização da 

utilização dos EPI’s ? 10 - Faz jus a Reclamante ao adicional de 

insalubridade? Em que grau?

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010553-90.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY RODRIGUES MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010553-90.2015.8.11.0024 REQUERENTE: ROSELY RODRIGUES 

MEDEIROS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo ao exame do MÉRITO. Recurso recebido e 

acolhido. Trata-se de Embargos de declaração em face da sentença 

proferida por esse juízo que determinou a extinção do feito sem julgamento 

de mérito, aduz que houve decisão anterior declinando a competência 

para o juizado especial de Fazenda Pública. O promovente alega que a 

decisão embargada foi contraditória foi obscura em relação à extinguir o 

processo e declarar incompetência absoluta uma vez que já havia sido 

objeto de declínio de competência nesse mesmo juízo. Compulsando o 

procedimento, constata-se que o caso se refere a demandas repetitivas 

que questionam o adicional de insalubridade para agentes comunitários de 

saúde do Município de Chapada dos Guimarães. O tema correlatado nos 

autos foi discutido em diversas esferas, o Supremo Tribunal Federal 

estabeleceu que as discussões nos municípios somente podem prosperar 

caso haja lei municipal abordando os critérios e atividades para o 

recebimento do adicional de insalubridade, vejamos: SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ABORDANDO OS 

CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL. 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (RE 169.173, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira 

Turma, DJ de 16/5/1997). No município de Chapada dos Guimarães a Lei n° 

581/91 que dispõe sobre o estatuto dos servidores municipais aborda a 

questão e atribui de forma detalhada sobre o adicional de insalubridade, 

nos termos do artigo 78: Art. 78 – Os servidores que executem atividades 

penosas ou que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, ou em 

contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem 

jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. O Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso sumulou a questão e estabeleceu que o 

reconhecimento do direito de receber o adicional de insalubridade depende 

de laudo técnico conforme normatização específica do Ministério do 

Trabalho, de acordo com a súmula n°15: SÚMULA Nº 15 - O pagamento de 

adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal do 

respectivo ente e deve estar amparado em laudo técnico que caracterize 

e classifique a atividade insalubre de acordo com a normatização 

específica do Ministério do Trabalho. Logo, diante da contradição é medida 

de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, nesses termos, com 

base na Resolução nº 004/2014/TP do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso que adotou a possibilidade de realização de perícia nos 

procedimentos a serem adotados no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

nomeio Rodney André de Campos, engenheiro Sanitarista e Segurança do 

Trabalho registrado sob o CREA-MT n° 1206374578 para realizar perícia 

no presente caso, ressalto que um laudo da Secretária Municipal de Saúde 

seria nitidamente parcial. A proposta de honorários estará disponível para 

consulta das partes na secretaria desse juizado. Insta pontuar, que 

independente do pedido de gratuidade feito na exordial o promovente 

deverá depositar em juízo o custo da perícia considerando que foi o 

solicitante: EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

DESPACHO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS 

PELO AGRAVANTE. REMUNERAÇÃO DO PERITO QUE DEVE SER PAGA 

POR QUEM REQUEREU O EXAME. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. AUTOR QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE O 

EXAME PERICIAL NA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. CONHECIMENTO E 

DESPROVIMENTO DO AGRAVO.(TJ-RN – AG 3462 RN 2009.003462-0, 

Data do julgamento:27/10/2009) Logo, deverá ser anulada a sentença de 

extinção e por consequência determino que sejam encaminhadas as 

intimações para que o processo retorne ao seu andamento normal. 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos da fundamentação, opino 

pelo recebimento e ACOLHIMENTO dos embargos de declaração com 

efeito infringente para anular a decisão anteriormente proferida. 

DETERMINO que o autor realize o depósito judicial de R$600,00 

(seiscentos reais), no prazo de 30 (trinta) dias, bem como deverá acostar 

aos autos comprovante de recolhimento, sob pena de extinção processual 

por falta de interesse no prosseguimento da demanda. INTIMEM-SE as 

partes para apresentarem o rol de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias; 

CONSIGNO que o perito deverá responder ao rol de quesitos do juízo 

anexo a essa decisão; DETERMINO a intimação pessoal do perito da 

presente decisão; Assim que seja efetuado o depósito, intime-se o Sr. 
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Perito Rodney André de Campos para que dê início aos trabalhos, 

devendo informar a este juízo a data, o horário e o local da realização da 

perícia, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de possibilitar a 

intimação das partes, através de seus procuradores. O laudo deve ser 

entregue em até 20 (vinte) dias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 14 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito Anexo do juízo: QUESITOS DO JUIZ 01 - Qual é a 

descrição do local de trabalho do Reclamante durante o seu período 

laboral? Ambiente de trabalho, temperatura, iluminação, arejamento, etc. 02 

- Descreva as tarefas executadas pelo Reclamante. Quais substâncias, 

agentes físicos, químicos ou biológicos no ambiente de trabalho? 03 - No 

caso de ruídos, qual a dose, ou alternativamente, as medições com os 

respectivos tempos de exposição? 04 - No caso de calor, quais as 

temperaturas de bulbo úmido, além do estabelecimento do ciclo de trabalho 

do empregado? 05- No caso de agentes químicos, quais as medições 

qualitativas e o tempo de exposição a cada agente? Se o enquadramento 

for qualitativo, qual a previsão legal na da NR-15, juntamente com o tempo 

de exposição? 06 - A Reclamada disponibilizava EPI's à Reclamante? 

Quais seriam as evidências para esta resposta? 07 - Havia treinamento 

para a utilização dos EPI’s? 08 - Os eventuais EPI's fornecidos pela 

Reclamada eram adequados e suficientes para neutralizar os agentes 

insalubres? Havia troca periódica dos EPI's ? 09 - Havia fiscalização da 

utilização dos EPI’s ? 10 - Faz jus a Reclamante ao adicional de 

insalubridade? Em que grau?

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010681-13.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DO CARMO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010681-13.2015.8.11.0024 REQUERENTE: ROSANGELA DO CARMO 

MARTINS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo ao exame do MÉRITO. Recurso recebido e 

acolhido. Trata-se de Embargos de declaração em face da sentença 

proferida por esse juízo que determinou a extinção do feito sem julgamento 

de mérito, aduz que houve decisão anterior declinando a competência 

para o juizado especial de Fazenda Pública. O promovente alega que a 

decisão embargada foi contraditória foi obscura em relação à extinguir o 

processo e declarar incompetência absoluta uma vez que já havia sido 

objeto de declínio de competência nesse mesmo juízo. Compulsando o 

procedimento, constata-se que o caso se refere a demandas repetitivas 

que questionam o adicional de insalubridade para agentes comunitários de 

saúde do Município de Chapada dos Guimarães. O tema correlatado nos 

autos foi discutido em diversas esferas, o Supremo Tribunal Federal 

estabeleceu que as discussões nos municípios somente podem prosperar 

caso haja lei municipal abordando os critérios e atividades para o 

recebimento do adicional de insalubridade, vejamos: SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ABORDANDO OS 

CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL. 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (RE 169.173, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira 

Turma, DJ de 16/5/1997). No município de Chapada dos Guimarães a Lei n° 

581/91 que dispõe sobre o estatuto dos servidores municipais aborda a 

questão e atribui de forma detalhada sobre o adicional de insalubridade, 

nos termos do artigo 78: Art. 78 – Os servidores que executem atividades 

penosas ou que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, ou em 

contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem 

jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. O Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso sumulou a questão e estabeleceu que o 

reconhecimento do direito de receber o adicional de insalubridade depende 

de laudo técnico conforme normatização específica do Ministério do 

Trabalho, de acordo com a súmula n°15: SÚMULA Nº 15 - O pagamento de 

adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal do 

respectivo ente e deve estar amparado em laudo técnico que caracterize 

e classifique a atividade insalubre de acordo com a normatização 

específica do Ministério do Trabalho. Logo, diante da contradição é medida 

de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, nesses termos, com 

base na Resolução nº 004/2014/TP do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso que adotou a possibilidade de realização de perícia nos 

procedimentos a serem adotados no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

nomeio Rodney André de Campos, engenheiro Sanitarista e Segurança do 

Trabalho registrado sob o CREA-MT n° 1206374578 para realizar perícia 

no presente caso, ressalto que um laudo da Secretária Municipal de Saúde 

seria nitidamente parcial. A proposta de honorários estará disponível para 

consulta das partes na secretaria desse juizado. Insta pontuar, que 

independente do pedido de gratuidade feito na exordial o promovente 

deverá depositar em juízo o custo da perícia considerando que foi o 

solicitante: EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

DESPACHO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS 

PELO AGRAVANTE. REMUNERAÇÃO DO PERITO QUE DEVE SER PAGA 

POR QUEM REQUEREU O EXAME. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. AUTOR QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE O 

EXAME PERICIAL NA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. CONHECIMENTO E 

DESPROVIMENTO DO AGRAVO.(TJ-RN – AG 3462 RN 2009.003462-0, 

Data do julgamento:27/10/2009) Logo, deverá ser anulada a sentença de 

extinção e por consequência determino que sejam encaminhadas as 

intimações para que o processo retorne ao seu andamento normal. 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos da fundamentação, opino 

pelo recebimento e ACOLHIMENTO dos embargos de declaração com 

efeito infringente para anular a decisão anteriormente proferida. 

DETERMINO que o autor realize o depósito judicial de R$600,00 

(seiscentos reais), no prazo de 30 (trinta) dias, bem como deverá acostar 

aos autos comprovante de recolhimento, sob pena de extinção processual 

por falta de interesse no prosseguimento da demanda. INTIMEM-SE as 

partes para apresentarem o rol de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias; 

CONSIGNO que o perito deverá responder ao rol de quesitos do juízo 

anexo a essa decisão; DETERMINO a intimação pessoal do perito da 

presente decisão; Assim que seja efetuado o depósito, intime-se o Sr. 

Perito Rodney André de Campos para que dê início aos trabalhos, 

devendo informar a este juízo a data, o horário e o local da realização da 

perícia, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de possibilitar a 

intimação das partes, através de seus procuradores. O laudo deve ser 

entregue em até 20 (vinte) dias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 14 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito Anexo do juízo: QUESITOS DO JUIZ 01 - Qual é a 

descrição do local de trabalho do Reclamante durante o seu período 

laboral? Ambiente de trabalho, temperatura, iluminação, arejamento, etc. 02 

- Descreva as tarefas executadas pelo Reclamante. Quais substâncias, 

agentes físicos, químicos ou biológicos no ambiente de trabalho? 03 - No 

caso de ruídos, qual a dose, ou alternativamente, as medições com os 

respectivos tempos de exposição? 04 - No caso de calor, quais as 

temperaturas de bulbo úmido, além do estabelecimento do ciclo de trabalho 

do empregado? 05- No caso de agentes químicos, quais as medições 

qualitativas e o tempo de exposição a cada agente? Se o enquadramento 

for qualitativo, qual a previsão legal na da NR-15, juntamente com o tempo 

de exposição? 06 - A Reclamada disponibilizava EPI's à Reclamante? 

Quais seriam as evidências para esta resposta? 07 - Havia treinamento 

para a utilização dos EPI’s? 08 - Os eventuais EPI's fornecidos pela 
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Reclamada eram adequados e suficientes para neutralizar os agentes 

insalubres? Havia troca periódica dos EPI's ? 09 - Havia fiscalização da 

utilização dos EPI’s ? 10 - Faz jus a Reclamante ao adicional de 

insalubridade? Em que grau?

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010551-23.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010551-23.2015.8.11.0024 REQUERENTE: ELISANGELA APARECIDA DE 

ANDRADE REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo ao exame do MÉRITO. Recurso recebido e 

acolhido. Trata-se de Embargos de declaração em face da sentença 

proferida por esse juízo que determinou a extinção do feito sem julgamento 

de mérito, aduz que houve decisão anterior declinando a competência 

para o juizado especial de Fazenda Pública. O promovente alega que a 

decisão embargada foi contraditória foi obscura em relação à extinguir o 

processo e declarar incompetência absoluta uma vez que já havia sido 

objeto de declínio de competência nesse mesmo juízo. Compulsando o 

procedimento, constata-se que o caso se refere a demandas repetitivas 

que questionam o adicional de insalubridade para agentes comunitários de 

saúde do Município de Chapada dos Guimarães. O tema correlatado nos 

autos foi discutido em diversas esferas, o Supremo Tribunal Federal 

estabeleceu que as discussões nos municípios somente podem prosperar 

caso haja lei municipal abordando os critérios e atividades para o 

recebimento do adicional de insalubridade, vejamos: SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ABORDANDO OS 

CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL. 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (RE 169.173, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira 

Turma, DJ de 16/5/1997). No município de Chapada dos Guimarães a Lei n° 

581/91 que dispõe sobre o estatuto dos servidores municipais aborda a 

questão e atribui de forma detalhada sobre o adicional de insalubridade, 

nos termos do artigo 78: Art. 78 – Os servidores que executem atividades 

penosas ou que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, ou em 

contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem 

jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. O Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso sumulou a questão e estabeleceu que o 

reconhecimento do direito de receber o adicional de insalubridade depende 

de laudo técnico conforme normatização específica do Ministério do 

Trabalho, de acordo com a súmula n°15: SÚMULA Nº 15 - O pagamento de 

adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal do 

respectivo ente e deve estar amparado em laudo técnico que caracterize 

e classifique a atividade insalubre de acordo com a normatização 

específica do Ministério do Trabalho. Logo, diante da contradição é medida 

de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, nesses termos, com 

base na Resolução nº 004/2014/TP do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso que adotou a possibilidade de realização de perícia nos 

procedimentos a serem adotados no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

nomeio Rodney André de Campos, engenheiro Sanitarista e Segurança do 

Trabalho registrado sob o CREA-MT n° 1206374578 para realizar perícia 

no presente caso, ressalto que um laudo da Secretária Municipal de Saúde 

seria nitidamente parcial. A proposta de honorários estará disponível para 

consulta das partes na secretaria desse juizado. Insta pontuar, que 

independente do pedido de gratuidade feito na exordial o promovente 

deverá depositar em juízo o custo da perícia considerando que foi o 

solicitante: EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

DESPACHO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS 

PELO AGRAVANTE. REMUNERAÇÃO DO PERITO QUE DEVE SER PAGA 

POR QUEM REQUEREU O EXAME. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. AUTOR QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE O 

EXAME PERICIAL NA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. CONHECIMENTO E 

DESPROVIMENTO DO AGRAVO.(TJ-RN – AG 3462 RN 2009.003462-0, 

Data do julgamento:27/10/2009) Logo, deverá ser anulada a sentença de 

extinção e por consequência determino que sejam encaminhadas as 

intimações para que o processo retorne ao seu andamento normal. 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos da fundamentação, opino 

pelo recebimento e ACOLHIMENTO dos embargos de declaração com 

efeitos infringentes para anular a decisão anteriormente proferida. 

DETERMINO que o autor realize o depósito judicial de R$600,00 

(seiscentos reais), no prazo de 30 (trinta) dias, bem como deverá acostar 

aos autos comprovante de recolhimento, sob pena de extinção processual 

por falta de interesse no prosseguimento da demanda. INTIMEM-SE as 

partes para apresentarem o rol de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias; 

CONSIGNO que o perito deverá responder ao rol de quesitos do juízo 

anexo a essa decisão; DETERMINO a intimação pessoal do perito da 

presente decisão; Assim que seja efetuado o depósito, intime-se o Sr. 

Perito Rodney André de Campos para que dê início aos trabalhos, 

devendo informar a este juízo a data, o horário e o local da realização da 

perícia, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de possibilitar a 

intimação das partes, através de seus procuradores. O laudo deve ser 

entregue em até 20 (vinte) dias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 14 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito Anexo do juízo: QUESITOS DO JUIZ 01 - Qual é a 

descrição do local de trabalho do Reclamante durante o seu período 

laboral? Ambiente de trabalho, temperatura, iluminação, arejamento, etc. 02 

- Descreva as tarefas executadas pelo Reclamante. Quais substâncias, 

agentes físicos, químicos ou biológicos no ambiente de trabalho? 03 - No 

caso de ruídos, qual a dose, ou alternativamente, as medições com os 

respectivos tempos de exposição? 04 - No caso de calor, quais as 

temperaturas de bulbo úmido, além do estabelecimento do ciclo de trabalho 

do empregado? 05- No caso de agentes químicos, quais as medições 

qualitativas e o tempo de exposição a cada agente? Se o enquadramento 

for qualitativo, qual a previsão legal na da NR-15, juntamente com o tempo 

de exposição? 06 - A Reclamada disponibilizava EPI's à Reclamante? 

Quais seriam as evidências para esta resposta? 07 - Havia treinamento 

para a utilização dos EPI’s? 08 - Os eventuais EPI's fornecidos pela 

Reclamada eram adequados e suficientes para neutralizar os agentes 

insalubres? Havia troca periódica dos EPI's ? 09 - Havia fiscalização da 

utilização dos EPI’s ? 10 - Faz jus a Reclamante ao adicional de 

insalubridade? Em que grau?

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010550-38.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010550-38.2015.8.11.0024 REQUERENTE: CLEIDE JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo ao exame do MÉRITO. Recurso recebido e 
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acolhido. Trata-se de Embargos de declaração em face da sentença 

proferida por esse juízo que determinou a extinção do feito sem julgamento 

de mérito, aduz que houve decisão anterior declinando a competência 

para o juizado especial de Fazenda Pública. O promovente alega que a 

decisão embargada foi contraditória foi obscura em relação à extinguir o 

processo e declarar incompetência absoluta uma vez que já havia sido 

objeto de declínio de competência nesse mesmo juízo. Compulsando o 

procedimento, constata-se que o caso se refere a demandas repetitivas 

que questionam o adicional de insalubridade para agentes comunitários de 

saúde do Município de Chapada dos Guimarães. O tema correlatado nos 

autos foi discutido em diversas esferas, o Supremo Tribunal Federal 

estabeleceu que as discussões nos municípios somente podem prosperar 

caso haja lei municipal abordando os critérios e atividades para o 

recebimento do adicional de insalubridade, vejamos: SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ABORDANDO OS 

CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL. 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (RE 169.173, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira 

Turma, DJ de 16/5/1997). No município de Chapada dos Guimarães a Lei n° 

581/91 que dispõe sobre o estatuto dos servidores municipais aborda a 

questão e atribui de forma detalhada sobre o adicional de insalubridade, 

nos termos do artigo 78: Art. 78 – Os servidores que executem atividades 

penosas ou que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, ou em 

contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem 

jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. O Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso sumulou a questão e estabeleceu que o 

reconhecimento do direito de receber o adicional de insalubridade depende 

de laudo técnico conforme normatização específica do Ministério do 

Trabalho, de acordo com a súmula n°15: SÚMULA Nº 15 - O pagamento de 

adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal do 

respectivo ente e deve estar amparado em laudo técnico que caracterize 

e classifique a atividade insalubre de acordo com a normatização 

específica do Ministério do Trabalho. Logo, diante da contradição é medida 

de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, nesses termos, com 

base na Resolução nº 004/2014/TP do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso que adotou a possibilidade de realização de perícia nos 

procedimentos a serem adotados no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

nomeio Rodney André de Campos, engenheiro Sanitarista e Segurança do 

Trabalho registrado sob o CREA-MT n° 1206374578 para realizar perícia 

no presente caso, ressalto que um laudo da Secretária Municipal de Saúde 

seria nitidamente parcial. A proposta de honorários estará disponível para 

consulta das partes na secretaria desse juizado. Insta pontuar, que 

independente do pedido de gratuidade feito na exordial o promovente 

deverá depositar em juízo o custo da perícia considerando que foi o 

solicitante: EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

DESPACHO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS 

PELO AGRAVANTE. REMUNERAÇÃO DO PERITO QUE DEVE SER PAGA 

POR QUEM REQUEREU O EXAME. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. AUTOR QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE O 

EXAME PERICIAL NA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. CONHECIMENTO E 

DESPROVIMENTO DO AGRAVO.(TJ-RN – AG 3462 RN 2009.003462-0, 

Data do julgamento:27/10/2009) Logo, deverá ser anulada a sentença de 

extinção e por consequência determino que sejam encaminhadas as 

intimações para que o processo retorne ao seu andamento normal. 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos da fundamentação, opino 

pelo recebimento e ACOLHIMENTO dos embargos de declaração com 

efeitos infringentes para anular a decisão anteriormente proferida. 

DETERMINO que o autor realize o depósito judicial de R$600,00 

(seiscentos reais), no prazo de 30 (trinta) dias, bem como deverá acostar 

aos autos comprovante de recolhimento, sob pena de extinção processual 

por falta de interesse no prosseguimento da demanda. INTIMEM-SE as 

partes para apresentarem o rol de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias; 

CONSIGNO que o perito deverá responder ao rol de quesitos do juízo 

anexo a essa decisão; DETERMINO a intimação pessoal do perito da 

presente decisão; Assim que seja efetuado o depósito, intime-se o Sr. 

Perito Rodney André de Campos para que dê início aos trabalhos, 

devendo informar a este juízo a data, o horário e o local da realização da 

perícia, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de possibilitar a 

intimação das partes, através de seus procuradores. O laudo deve ser 

entregue em até 20 (vinte) dias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 14 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito Anexo do juízo: QUESITOS DO JUIZ 01 - Qual é a 

descrição do local de trabalho do Reclamante durante o seu período 

laboral? Ambiente de trabalho, temperatura, iluminação, arejamento, etc. 02 

- Descreva as tarefas executadas pelo Reclamante. Quais substâncias, 

agentes físicos, químicos ou biológicos no ambiente de trabalho? 03 - No 

caso de ruídos, qual a dose, ou alternativamente, as medições com os 

respectivos tempos de exposição? 04 - No caso de calor, quais as 

temperaturas de bulbo úmido, além do estabelecimento do ciclo de trabalho 

do empregado? 05- No caso de agentes químicos, quais as medições 

qualitativas e o tempo de exposição a cada agente? Se o enquadramento 

for qualitativo, qual a previsão legal na da NR-15, juntamente com o tempo 

de exposição? 06 - A Reclamada disponibilizava EPI's à Reclamante? 

Quais seriam as evidências para esta resposta? 07 - Havia treinamento 

para a utilização dos EPI’s? 08 - Os eventuais EPI's fornecidos pela 

Reclamada eram adequados e suficientes para neutralizar os agentes 

insalubres? Havia troca periódica dos EPI's ? 09 - Havia fiscalização da 

utilização dos EPI’s ? 10 - Faz jus a Reclamante ao adicional de 

insalubridade? Em que grau?

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-03.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CAMARGO NOGUEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000804-03.2017.8.11.0024 REQUERENTE: FABIO CAMARGO NOGUEIRA 

SOUZA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

PRELIMINARES No que tange à incompetência em razão da matéria pela 

necessidade de realização de perícia técnica, rejeito-a, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o julgamento da 

lide. Rejeito a arguição de nulidade no instrumento procuratório por 

preencher os requisitos processuais, nos termos dos princípios basilares 

do juizado. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. Os pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de 

ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais promovida 

FABIO CAMARGO NOGUEIRA SOUZA em face de CLARO S.A, solicitando 

o cancelamento da dívida no valor de R$ 474,04 (quatrocentos e setenta e 

quatro reais e quatro centavos). Contudo, esclareceu que não reconhece 

as cobranças, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 
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consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente a relação contratual, o promovente é cliente 

da requerida, tendo habilitado os terminais (065) 99203-6986 e (065) 

99303-8282 na modalidade pós-paga referente ao plano Claro Max 2GB + 

150min, vinculados a conta 102766179, em 09.01.2017. A empresa acosta 

vasta documentação aos autos para provar a alegação, vejamos: - 

Contrato assinado pelo autor; - Digitalização colorida do RG do auto no ato 

da contratação; - Faturas comprovando a utilização dos serviços; - Fatura 

do valor exato da restrição; - Extrato de pagamentos; - Tela sistêmica com 

o valor atual da dívida; Desta forma, restando comprovada a existência de 

relação contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

negativação indevida. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano 

moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável 

a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que 

se possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando 

em consideração os documentos juntados a defesa que indicam valores 

não pagos, necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do 

nome da parte Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. 

Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A parte alega 

inexistência do débito sendo que contratou diretamente a empresa e não 

adimpliu com suas dívidas, portanto litiga de má fé a fim de obter 

enriquecimento ilícito, vejamos enunciado do Fonaje: ENUNCIADO 136 – O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de 

má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa 

prevista no art. 81 do NCPC e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A 

Reclamada requer o pagamento no valor da dívida relativamente ao 

inadimplemento, aduz que o autor deveria quitar seus débitos, porém, 

deixou de pagar e não entrou em acordo com a parte, o valor atual da 

dívida é de R$ 734,76 (setecentos e trinta e quatro reais e setenta e seis 

centavos), que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de 

quitação. Diante da comprovação do consumo e em face de inadimplência 

da mesma, merece guarida o pedido contraposto apresentado pela 

Reclamada. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Tendo em vista que a parte 

reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão 

totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em 

litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á 

aplicado a multa prevista no art. 81, §2º do NCPC, in verbis: Art. 81. De 

ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar 

multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento 

do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos 

que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. Portanto, CONDENO a parte reclamante a pagar multa no 

valor de 05 salários mínimos, que perfaz atualmente quantia de R$ 

4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta reais). Saliento que tal se faz 

necessário, vez que resta clarividente nos autos a tentativa da parte 

autora em: 1º) burlar o recolhimento de custas no caso de possível 

interposição de recurso; 2º) prevendo provável condenação em litigância 

de má-fé de acordo com taxas percentuais sobre o valor da causa, 

atribuiu à mesma valor irrisório; 3º) Induzir o Juízo a erro já que atribui à 

causa valor referente apenas à negativação discutida, apesar de solicitar 

a condenação também em dano moral, o que viola o disposto no art. 292, 

V e VI do CPC. Ademais, ainda, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

condenando a Reclamante ao pagamento no importe de R$ 734,76 

(setecentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos), desde o 

vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, 

conforme o artigo 397 do Código Civil. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 15 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-53.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SOUZA LARANJEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000736-53.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ELIAS SOUZA 

LARANJEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte autora 

acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum 

comprovante. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é 

pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a análise 

do MÉRITO. Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora indenização 

por danos morais por falha na prestação de serviços pela reclamada, no 

que tange ao regular fornecimento de energia, diante de constantes 

interrupções por longos períodos. O reclamante diz ser responsável pela 

unidade consumidora Nº 6/415260-9, e que nos dias 17 a 19 de outubro 

de 2016 foi vítima de diversas interrupções no fornecimento de energia 
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que totalizaram cerca de 40 (quarenta) horas, ficando períodos 

intercalados de 07 (sete) à 22 (vinte e duas) horas sem abastecimento de 

energia, fato que causou grandes transtornos na sua residência, 

perdendo alimentos e gêneros alimentícios, inoperância que equipamentos 

eletrodomésticos em geral, além de distúrbios no sono por falta de 

ventilação ou refrigeração, gerando instabilidade emocional em seus 

familiares , sendo que o referido problema foi dividido com demais 

moradores da região. A reclamada por sua vez saiu intimada da audiência 

de conciliação para apresentar contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

No entanto, deixou transcorrer in albis o prazo que estabelecido, 

incorrendo em confissão ficta, uma vez que deixou de contestar a ação e 

de impugnar os documentos acostados à petição inicial pela reclamante, 

fato que não impede a analise do mérito da Demanda. Saliento que em 

pese as alegações de constrangimentos e os documentos apresentados 

pelo Reclamante, juntando várias conversas comprovando a oscilação no 

fornecimento de energia, assim como alegando que o fornecimento na 

cidade de Planalto da Serra é irregular, gerando uma condenação em vias 

de ação civil pública.. O caso em apreço se trata de causas repetitivas 

que originaram em diversas demandas, em razão da ocorrência de 

interrupção de fornecimento de energia elétrica, que afetou a região do 

município de Planalto da Serra, atribuída, a “causo fortuito e força maior”, 

durante o mês de Outubro/2016 em que as quedas foram recorrentes na 

região: A relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza 

consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

(Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço 

e a parte autora como destinatária final, de modo que patente à incidência 

das disposições protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz 

das quais a presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Inicialmente, insta 

pontuar que nas demandas julgadas por esse juízo havia consideração 

quanto aos danos morais na situação versada, porém em recente julgado 

do Superior Tribunal de Justiça, ficou clarividente que a situação deve ser 

apreciada sobre outra ótica, vejamos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. 

DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso 

especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O 

propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela 

recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à 

residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após 

temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos 

argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não 

obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento 

do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial 

é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira 

acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/03/2018) O evento ocorrido à época deu ensejo ao maçante 

ajuizamento de ações por parte de consumidores no intuito de verem-se 

compensados pelos danos morais alegadamente sofridos decorrentes da 

suposta demora no restabelecimento do serviço por parte da 

concessionária. Existem em trâmite mais 100 (cem) processos sobre o 

mesmo fato, ficou evidenciado pelo ingresso de ações repetitivas que 

houve uma falha generalizada por três dias no fornecimento de energia do 

município. De fato, para haver a compensação dos danos morais, devem 

estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil em 

geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente 

suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o 

âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em 

dano moral indenizável. Devemos considerar que a população da cidade é 

de 2.726 pessoas, sendo certo que se todos os consumidores da 

empresa ingressarem em juízo e obtiverem indenizações volumosas, 

poderá diminuir de forma significativa o patrimônio da empresa, causando 

danos aos demais consumidores da concessionária. (Índice IBGE - 

h t tps : / /c idades. ibge .gov .br /b ras i l /mt /p lana l to -da-ser ra /panorama) 

Analisando a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos 

morais supostamente oriundos do mesmo evento que assolou a região, as 

condenações reiteradas poderiam inviabilizar as atividades da própria 

prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no 

aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região. 

Nessa esfera, o promovente alegou fatos que, conquanto causem 

aborrecimento, não superam a condição de dissabor cotidiano, não 

gerando danos morais. Desse modo, adotando-se esta nova inteligência 

ventilada pelo STJ não se afigura a hipótese de condenação em danos 

morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em 

motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. DISPOSITIVO Posto isso, OPINO pela confissão ficta da reclamada e 

no mérito pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, determinando arquivamento dos autos após o trânsito em 

julgado desta decisão. INDEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita ao 

reclamante Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 13 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-82.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JANE BIAZATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000014-82.2018.8.11.0024 REQUERENTE: JANE BIAZATI REQUERIDO: A. 

TELECOM S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 
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vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. GRATUIDADE A 

parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte autora acosta declaração de 

hipossuficiência, porém não acosta comprovante de renda. Sobre o tema 

o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O promovente não junta prova de sua condição 

financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo ao exame do MÉRITO. Os 

pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de ação declaratória c.c. 

indenização por danos materiais e morais em face de TELEFONICA, em 

apertada síntese, afirma o requerente que teve seu nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito indevidamente. Diante disso, ingressa com 

a presente demanda visando além da declaração de inexistência dos 

débitos, indenização moral. A requerida por seu turno, informou que 

adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade 

do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos 

autos telas sistêmicas da contratação. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida procedeu 

da utilização dos serviços da parte reclamada. A reclamada acosta: - 

Faturas; - Extrato de utilização de 27/09/2014 a 13/102015; - 73 folhas 

referente ao histórico de ligação; - Telas sistêmicas; A empresa 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida o autor não 

comprova o pagamento das cobranças da empresa. Insta ressaltar, que a 

parte não impugnou a alegação da reclamada, ficando evidente a falta de 

interesse em combater as provas acostadas aos autos. Outrossim, é 

interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano 

moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o 

dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Outrossim, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da promovente. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 15 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-53.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000057-53.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARIA DE 

LOURDES PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL PARTICIPAÇÕES 

S.A., CLARO S.A. VISTOS EM SENTENÇA. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos do art. 

355, inciso I do NCPC. OPINO pelo acolhimento da retificação do polo 

passivo da Demanda para invés de constar EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A – EMBRATEL, passe a constar a EMPRESA 

CLARO S/A, em razão da aprovação em Assembléia Geral da 

incorporadora datada de 18/12/2014 conforme documentos constante dos 

autos. OPINO pela rejeição da preliminar de falta de interesse de agir, 

posto que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha 

a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, 

instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, 

relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido será ou não 

julgado procedente. OPINO pela rejeição da preliminar de incompetência do 

juizado por necessidade de chamamento ao processo e complexidade da 

causa, tendo em vista que as faturas de cobranças supostamente 

indevidas foram emitidas pela reclamada, sob alegação doe utilização de 

serviços prestados. Os pedidos da reclamante são procedentes. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

morais promovida por Maria De Lourdes Pereira Da Silva em face de 

Embratel Participações S.A.. Em síntese, aduziu a proponente que é titular 

da linha de telefonia fixa nº (65) 3301-1608, sendo que recebeu faturas 

de serviços não contratados referentes ao Pacote DDD 21 Fixo-Fixo Bloco 

Ilimitado, nos valores de R$ 25,07 (vinte e cinco reais e sete centavos) no 

mês de março/2015 e R$ 17,08 (dezessete reais e oito centavos) no mês 

de abril/2015, totalizando o valor de R$ 42,82 (quarenta e dois reais e 

oitenta e dois centavos), valores estes que segundo a informação da 

reclamante foram negativados pela reclamada nos órgãos de proteção ao 

crédito. Contudo, embora tenha alegado que não contratou os serviços do 

Pacote DDD 21 Fixo-Fixo Bloco Ilimitado da reclamada, apresenta faturas 

da reclamada, mas não trouxe aos autos comprovação da negativação 

nos órgãos de proteção ao crédito. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, que a negativação é devida, tendo em vista que a 

reclamante era usuária da dos serviços da conta/linha vinculadas ao seu 

CPF , conta nº 178795903, linha fixa de acesso nº (65) 3301-1608, e as 

cobranças são devido inadimplência de faturas dos meses de março e 

abril/2015, decorrente do uso regular da referida linha e serviços de DDD 

21 Fixo-Fixo Bloco Ilimitado para ligações interurbanas, alegando ainda que 

a responsabilidade pelo terminal pertence a Empresa Brasil Telecom (OI) e 

diante destes fatos, entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, 
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requerendo a improcedência dos pedidos. Pois bem, considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. 

Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou 

todas as providências no sentido de verificar os pressupostos de validade 

do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato 

celebrado com a parte reclamante referente a contratação dos serviços 

de DDD 21 Fixo-Fixo Bloco Ilimitado, e ainda não apresentou, relatórios das 

supostas ligações interurbanas efetuadas pela reclamante, de sorte que a 

efetiva prestação e utilização dos serviços, não restaram comprovadas 

nos autos não se desincumbindo a reclamada do ônus probatório previsto 

no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais os documentos comprobatórios 

deveriam ter acompanhado a contestação, o que de fato não ocorreu. 

Assim, a ré não fez prova de que a parte reclamante tenha contratado ou 

utilizado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Assim os débitos referentes as 

faturas dos meses de março e abril/2015, que totalizam a importância de 

R$ 42,82 (quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), devem ser 

cancelados e declarados de inexistentes, assim como eventuais débitos 

gerados referentes a faturas posteriores, uma vez que a reclamada não 

cancelou os serviços após a reclamação administrativa da reclamante. Em 

relação aos danos morais pleiteados pela reclamante, embora não ter sido 

comprovada nos autos, a negativação do nome da reclamante, tenho que 

houve falha na prestação dos serviços pela reclamada, uma vez que 

emitiu faturas cobrando por serviços não contratados pela reclamante, 

praticando assim ato ilícito em prejuízo dom consumidor, sendo portanto 

devida a reparação dos danos sofridos pela reclamante. Com relação ao 

dano moral experimentado pela reclamante exsurge da falha na prestação 

do serviço pela reclamada. A reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Corroborando: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA FIXA. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇAS À MAIOR EM FATURAS DE 

PLANO DE TELEFONIA "OI PROFISSIONAL EQUIPE R$200,00". CLONAGEM. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL RECONHECIDO NO 

CASO CONCRETO. QUANTUM MANTIDO. 1. A parte autora recebeu 

faturas a maior, contendo alterações no plano de telefonia "oi Profissional 

Equipe R$200,00" sem que tivesse excedido o contratado. Além disso, 

teve o serviço suspenso sem justificativa. 2. Competia à ré comprovar a 

regularidade dos débitos cobrados, ônus que não se desincumbiu, nos 

termos do art. 333, inc. II, do CPC. 3. Indébito de valores desproporcionais 

e inadimplemento contratual. Incumbiu-se, a parte autora, em quitar a 

primeira fatura a maior, procedendo com reclamação por meio de serviço 

de tele atendimento, restando inexitosas todas as tentativas. A ré 

promoveu o restabelecimento do serviço de telefonia apenas após 

determinação judicial (fls.36/38). 4. Possível clonagem de linha móvel. Os 

valores ocorrentes nas faturas, mesmo que, por incidência de fraude, não 

devem ser cobrados do consumidor, cabendo ao fornecedor arcar com os 

dispêndios, como preceitua o art. 14 do CDC. Cabe ao fornecedor, no 

caso concreto, zelar pelo bom andamento da relação contratual, uma vez 

que somente ele pode valer-se de métodos para impedir a clonagem de 

linhas telefônicas. Ré que não comprova a culpa exclusiva de terceiros ou 

do autor 4. Falha na prestação de serviço essencial, com 

comprometimento das atividades da autora, eis que o plano contratado é 

utilizado para agilizar a comunicação entre ela e seu funcionário. Dever de 

indenizar os prejuízos destes advindos. Dano extrapatrimonial que supera 

os simples dissabores do cotidiano. 5. Quantum indenizatório de R$ 

3.000,00, fixado em sentença e que, no caso concreto, não merece 

minoração. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO... TJ-RS - Recurso Cível 71004867503 RS 

(TJ-RS). Data de publicação: 28/08/2014 A indenização por dano moral 

deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de 

alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo 

de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos 

nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para 

sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela rejeição das preliminares e no mérito pelo PROCEDÊNCIA do 

pedido inaugural, para DECLARAR a inexigibilidade dos débitos no valor de 

R$ 42,82 (quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), devendo ser 

ainda cancelados e declarados de inexistentes eventuais débitos gerados 

referentes a faturas posteriores discutido nos presentes autos; 

CONDENAR a reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), pelos danos morais sofridos pela reclamante, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros simples legais de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

ACOLHO a retificação do polo passivo da Demanda para constar a 

EMPRESA CLARO S/A, em razão de incorporação societária. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 15 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-79.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000689-79.2017.8.11.0024 REQUERENTE: SANDRA MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte autora 

acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta comprovante de 

renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo ao exame 

do MÉRITO. Os pedidos da autora são improcedentes. Trata-se de ação 

declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A., em apertada síntese, afirma o requerente que 

teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente. 

Diante disso, ingressa com a presente demanda visando além da 

declaração de inexistência dos débitos, indenização moral. A requerida 

por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação 

dos pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu 

dívida inadimplida e acostou aos autos telas sistêmicas da contratação. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. A reclamada nega as 

acusações e a autora não impugna suas alegações, o que demonstra a 

falta de interesse em esclarecer os fatos. Insta ressaltar, que a parte 

juntou Extrato do SPC emitido de forma confidencial e nos termos da 

decisão proferida no Id n° 10616628 ficou demonstrado que não existia a 

restrição discutida nos autos, sendo que o suposto ato lesivo não foi 

comprovado conforme se denota: ...Com efeito, ao analisar o Sistema SPC 

Brasil, observo que NÃO HÁ QUALQUER NEGATIVAÇÃO em nome da 

autora, não havendo, portando verossimilhança nas alegações da autora 

que impliquem na exclusão “in limine” da restrição do crédito. Desta feita, 

ausentes os requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de liminar... 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Outrossim, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da promovente. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 15 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000086-69.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CENTORIANO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DE CARVALHO DAL SECO OAB - MT23124/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NOGUEIRA DA SILVA NETO (REQUERIDO)

SABARA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000086-69.2018.8.11.0024 REQUERENTE: MARIO 

CENTORIANO JUNIOR REQUERIDO: SABARÁ NEGÓCIOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA NETO Vistos etc. A 

parte reclamante requereu a desistência através de petição no ID 

12213378, conforme se denota: “MARIO CENTORIANO JUNIOR, 

qualificado(a) autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS que move em face SABARA NEGÓÇIOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, por seu(sua) procurador(a) subscrito(a), vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, informar não tem mais interesse no 

presente feito e, assim, requerer a desistência da ação. Diante do 

exposto, requer se digne Vossa Excelência homologar a presente 

desistência por sentença e extinguir o processo com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.”. Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz 

Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 15 de março de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010234-59.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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POUSADA PENHASCO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINHO LARA MACEDO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010234-59.2014.8.11.0024 REQUERENTE: POUSADA 

PENHASCO EIRELI - EPP REQUERIDO: MARTINHO LARA MACEDO JUNIOR 

SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para efetuar a apresentação de endereço atualizado 

da parte requerida sob pena de extinção do feito, nos seguintes termos: 

“...Vistos etc. Indefiro o pedido de id 8052501, uma vez que, mesmo 

proposta há mais de 3 (três) anos a presente demanda, a relação 

processual sequer se instalou, uma vez que o requerido sequer foi citado 

até a presente data. Em que pese a existência de minuta de acordo 

juntada aos autos, a referida não foi homologada, não se 

consubstanciando o acordo, em título executivo. Ressalto ainda que a 

minuta não foi assinada pelas partes e, tampouco foi trazido aos autos o 

instrumento de mandato com poderes para transigir, motivo por que, deixo 

de homologar o referido. Intime-se o autor para, em 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos o endereço atualizado o requerido, sob pena de 

extinção...” O promovente não atendeu a solicitação do juízo, portanto 

NÃO atendeu ao chamado judicial, senão vejamos: Certidão de Decurso de 

Prazo - Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação da parte promovente, apesar de 

devidamente intimada por meio de seu advogado pelo DJE. Chapada dos 

Guimarães-MT, 13 de março de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin 

Gestor(a) Judiciário(a) Desta forma, não há motivos para que este 

processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado 

judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I e III c/c artigo 

486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino pelo Extinção do 

Processo, ante o autor não promover a diligência que lhe competir. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 15 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-03.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE AVARENGA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000028-03.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADRIELE AVARENGA DOS 

ANJOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, verifica-se ter a matéria cunho eminentemente documental, onde as 

provas juntadas permitem, de forma segura, o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta 

comprovante de sua situação financeira. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

parte autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINARES Rejeito a alegação de ilegitimidade, pois 

se trata de empresa do mesmo grupo comercial, devendo responder pelos 

supostos danos causados a autora. Passo ao exame do MÉRITO. Os 

pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de ação de reparação por 

danos morais e materiais alegando ter descoberto a existência de 

restrição em seu nome junto à Reclamada. Afirma que desconhece o 

débito, motivo pelo qual requereu a procedência dos pedidos e por fim, 

objetiva o recebimento de indenização por danos morais devidos pela 

inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

equivocadamente. Consoante se verifica dos fatos narrados na exordial e 

dos documentos colacionados aos autos, a parte Reclamante alega ser 

vítima de má prestação de serviços, informa que cancelou uma linha 

telefônica e que foi cobrado fraude posteriormente. Inicialmente deve-se 

anotar que ao caso presente aplicam-se as normas do Código de Defesa 

do Consumidor, tendo em vista que a parte Reclamante, embora não tenha 

efetivamente, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Incumbe à 

autora provar o fato constitutivo de seu direito. Entretanto, no caso em 

apreço, vê-se que a parte reclamante não logrou êxito em comprovar a 

inscrição indevida com documento (SPC/SERASA). Compulsando a ação 

citada alhures, nota-se que a parte autora fora devidamente intimada para 

efetuar a apresentação de documentos comprobatórios e emendar a 

inicial, nos seguintes termos: Compulsando os autos constata-se que o 

valor da causa atribuído na petição inicial não está de acordo com 

disposto no artigo 292, inciso VI, do CPC, insta salientar, o pedido de 

justiça gratuito está desacompanhado de documentação probatória de 

hipossuficiência, o comprovante de negativação juntado nos autos não é 

de balcão e nem comprovante oficial ; Posto isto, nos termos do artigo 321, 

do CPC, converto o julgamento em diligência e determino a intimação da 

parte reclamante para emendar a petição inicial, sob pena de extinção 

processual. A promovente não acostou aos autos os documentos 

solicitados, portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial. Logo, 

inexiste a configuração de qualquer ato ilícito, não havendo como cogitar o 

elemento culpa, bem como não há como concluir que o problema ocorrido 

com a reclamante foi efetuado de forma ilícita pela reclamada, não 

podendo esta ser responsabilizada pelos fatos narrados pela autora, o 

que faz afastar a responsabilidade pelos danos morais. Destarte, em 

demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite 

a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. RETIFICO o valor da causa para R$ 

10.567,91(dez mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e um 

centavos) nos termos da emenda Id n° 12060015 . Outrossim, INDEFIRO o 
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pedido de gratuidade do promovente. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 16 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-38.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RUMANA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000155-38.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARIA RUMANA DA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, 

nota-se que a parte autora fora devidamente intimada para efetuar a 

apresentação de documentos comprobatórios e emendar a inicial, nos 

seguintes termos: Compulsando os autos constata-se que o valor da 

causa atribuído na petição inicial não está de acordo com disposto no 

artigo 292, inciso VI, do CPC, insta salientar, que a declaração de 

hipossuficiência e declaração de endereço vieram desacompanhadas de 

documentação probatória, posto isso, nos termos do artigo 321, do CPC, 

converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte 

reclamante para emendar a petição inicial, sob pena de extinção 

processual. O promovente não acostou aos autos os documentos 

solicitados, portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial. Nesse 

sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA 

A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR ? RI nº 

71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) 

Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Insta pontuar, que o comprovante de endereço é de extrema 

importância para estabelecer a competência territorial, situação essa 

levantada pela reclamada na sua contestação tópico “incompetência ratio 

territoriae”, dessa feita, incumbia a promovente apresentar os 

documentos, todavia quedou-se inerte. Desta forma, não há motivos para 

que este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que 

mais deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao 

chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I e III 

do Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução do mérito em razão da falta de observância ao chamado 

judicial. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 16 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DA SILVA SURUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP0166349A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000011-30.2018.8.11.0024 REQUERENTE: VAGNER DA SILVA SURUBI 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos 

do art. 330, I e II, do CPC e o processo encontra-se devidamente instruído 

para julgamento. Decido. A demanda deve ser extinta no estado em que se 

encontra. Trata-se de declaratória de inexistência de débitos proposta por 

VAGNER DA SILVA SURUBI em face de RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Analisando os autos, 

vislumbro que a situação fática foi distribuída em 02 (dois) processos, são 

eles: PROCESSO DISTRIBUIÇÃO DESPACHO 1000010-45.2018.8.11.0024 

18/01/2018 15:33:32 1000011-30.2018.8.11.0024 18/01/2018 15:40:25 

Desta forma, entendo que se operou o instituto da Litispendência nos 

processos n° 1000011-30.2018.8.11.0024, devendo prevalecer em curso 

somente o processo mais antigo. Insta pontuar, que é inconcebível que a 

parte distribua 02 (dois) processos para discutir a mesma lide, são 02 

(duas) negativações da mesma empresa que devem ser discutidas de 

forma única, não gerando tumulto ao judiciário, esse artificio visa tornar 

vantajoso o possível recebimento de indenização, todavia afronta os 

princípios norteadores do juizado e da justiça. A litispendência se 

caracteriza através do ajuizamento de duas ou mais ações que possuam 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido: Art. 485. 

O juiz não resolverá o mérito quando:V - reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada; Sobre a litispendência, 

leciona Nelson Nery Junior: “Ocorre a litispendência quando se reproduz 

ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quanto 

têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e 

imediato). A citação válida é que determina o momento em que ocorre a 

litispendência. Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda 

ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo 

ser extinto o processo sem julgamento do mérito.” (Código de Processo 

Civil Comentado, 6ª edição, RT, p. 655). Neste sentido inclusive já decidiu 

este Tribunal, vejamos[1]: AGRAVO RETIDO - OCORRÊNCIA DE 

LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PROVIDO. Constatada 

a existência de litispendência entre ações, necessária se faz a extinção 

do segundo processo. A extinção do processo é medida imperiosa no 

presente caso. DISPOSITIVO Ante ao exposto, opino pela EXTINÇÃO do 

processo, sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso V do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 16 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito [1] Ap, 15896/2002, DRA.JUANITA CRUZ DA SILVA 

CLAIT DUARTE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

19/03/2003, Data da publicação no DJE 27/03/2003
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-08.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE GOMES DE MORAES KOBERSTAIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000545-08.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARILENE GOMES 

DE MORAES KOBERSTAIN REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE Em face da 

exoneração e desemprego da parte reclamante, comprovada a 

hipossuficiência defiro a benesse da gratuidade. Passo ao exame de 

MÉRITO. Os pedidos da autora são procedentes. Trata-se de ação de 

cobrança promovida por MARILENE GOMES DE MORAES KOBERSTAINS 

contra Município de Chapada dos Guimarães – MT. Relata a autora que foi 

nomeada por meio do ato n° 024/2016 e exerceu o cargo de Secretária de 

Assistência Social do Município em 01/03/2016, sendo exonerada em 

01/01/2017. Aduz que após a exoneração o reclamado não quitou com o 

pagamento das verbas supostamente devidas, referentes às férias 

proporcionais e 1/3 de férias. Por outro turno o Município, apresentou 

contestação intempestiva, incorrendo em revelia e confissão ficta e desta 

feita, aplico os efeitos da revelia em desfavor do reclamado, não deixando 

de analisar, entretanto, as afirmações contidas na peça contestatória, 

conforme o art. 6º da Lei 9.099, que dispõe que o Juiz deverá adotar em 

cada caso a decisão que considerar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, já que é essa a 

função basilar do Direito. Por sua vez o reclamado aduziu serem indevidas 

as verbas rescisórias uma vez que, em considerando o vínculo como de 

caráter jurídico-administrativo, são indevidas verbas rescisórias tais quais 

INSS, aviso prévio, multas rescisórias contratuais, e, por assim ser, 

pugnou pela improcedência do pleito. Pois bem. A Constituição da 

República estabeleceu como regra para ingresso no serviço público o 

concurso público, porém ressalvou para os cargos em comissão. Art. 37. 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: I – (...) II - a investidura em cargo ou 

emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 

do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração; Diferentemente dos cargos providos mediante concurso 

público, os cargos em comissão e as funções de confiança são aqueles 

vocacionados para serem ocupados por pessoa de confiança da 

autoridade competente para preenchê-los, sendo admissíveis e 

exoneráveis ad nutum, ou seja, livremente através da discricionariedade 

do gestor. Ao que se refere à análise das verbas, tenho que o direito a 

férias e ao adicional de 1/3 férias, assim como o décimo terceiro salário 

são direitos sociais garantidos pela Constituição da República, vejamos: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social: (...) VIII - décimo terceiro 

salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; 

(...) XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço 

a mais do que o salário normal; O texto do artigo acima faz referência a 

“trabalhadores”, levando-nos a cogitar que fariam jus aos mencionados 

direitos apenas os trabalhadores da iniciativa privada. Todavia o artigo 39, 

§3° da Constituição, estende expressamente aos servidores públicos. 

Dessa forma, os ocupantes de cargos comissionados e funções de 

confiança, também gozam de mencionados direitos, tendo em vista 

pertencerem ao rol dos ocupantes de cargos públicos. Mencionados 

cargos possuem natureza administrativa, podendo ser admitidos e 

exonerados ad nutum, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de 

vínculo de emprego. Por ter esta natureza peculiar, os detentores de 

cargos comissionados não têm direito às seguintes verbas rescisórias: 

aviso prévio, FGTS, multa de 40% sobre o FGTS, INSS e guias de 

seguro-desemprego. Diferentemente, o décimo terceiro salário as férias e 

o terço de férias têm natureza salarial e por isso devem ser pagas 

indistintamente aos ocupantes de cargo público, assim compreendidos 

também os cargos de confiança. A Autora faz jus na cobrança ao 

pagamento das férias proporcionais e 1/3 de férias proporcionais, verbas 

estas também devidas aos servidores ocupantes de cargo em comissão 

conforme disposto no artigo 7º, inciso XVII da Constituição Federal. Diante 

das provas constantes dos autos verifica-se que o autor trabalhou 

efetivamente para o Município de Chapada dos Guimarães no período 

aquisitivo ao gozo de férias. O ente público não comprovou o pagamento 

das aludidas verbas. Assim, nada mais justa a não ser a condenação do 

ente público municipal a arcar com o pagamento das férias proporcionais, 

acrescidas de 1/3, em favor da autora, nesse sentido milita a 

jurisprudência pátria: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. 

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. 

ARTIGO 475, § 2º, DO CPC. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES DO STJ E TJ/RN. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DA 

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. 

FÉRIAS E 13º"S SALÁRIOS. DIREITOS SOCIAIS. ARTIGOS 7º, VIII e XVII, E 

39, § 3º, DA CF/88. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO INADIMPLENTE. 

SENTENÇA CONFIRMADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. (TJRN, Apelação 

Cível e Remessa Necessária nº , Relator: Desembargador Vivaldo Pinheiro, 

Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgamento: 07/04/2008). A 

característica dos cargos em comissão, na forma prevista na ressalva do 

inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, é a livre exoneração. Assim, 

o vínculo que se estabelece entre o ente público e o servidor nomeado 

para provimento de cargo em comissão tem caráter precário e transitório, 

não fazendo jus aos depósitos do INSS/FGTS. Referente o tema o Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso definiu: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CARGO COMISSIONADO DE LIVRE 

NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – FGTS, HORAS EXTRAS E DEMAIS 

VERBAS RESCISÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – INSALUBRIDADE E 

CONTAGIO DE DOENÇA EM ATIVIDADE LABORAL – NÃO DEMONSTRADO 

– INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. O 

ocupante de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração a que 

se refere o inciso II do art. 37 da Constituição Federal não faz jus ao 

pagamento de qualquer tipo de compensação pela dispensa do cargo. 

“Pela própria natureza do cargo que ocupa, não tem o servidor 

comissionado direito ao recebimento de horas extraordinárias.” (Ap, 

149156/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 27/08/2013, Data da publicação no DJE 06/09/2013). 

Não comprovado a atividade insalubre, a doença e o contágio por meio da 

atividade laboral, não cabe falar em indenização por dano moral. (Ap 

8174/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, 

Publicado no DJE 11/02/2015) Conforme cálculo confeccionado pela 

reclamante constante no bojo da peça inicial, a autora que percebia 

remuneração no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fazendo jus ao 

recebimento de R$ 5.555,54 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco 

reais e cinquenta e quatro centavos) referente a 10/12 avos de férias 

proporcionais e 1/3 férias ao período correspondente. Nesse sentido, o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA 

DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE 

CARGO EM COMISSÃO. 13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS 

DEVIDOS. INDEVIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS EM 

DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O funcionário público 

ocupante de cargo em comissão tem direito ao gozo de férias anuais 

remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal e 

ao décimo terceiro salário, com base na remuneração integral. (TJ-PR - 

AC: 4960725 PR 0496072-5, Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de 

Julgamento: 02/06/2009, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 168) 

Nos fundamentos exarados, opino pelo acolhimento da pretensão autoral 

para determinar o pagamento das férias proporcionais em razão de 10/12 

avos e adicional de 1/3 de férias. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos, 

para CONDENAR o Município de Chapada dos Guimarães – MT ao 

pagamento das férias proporcionais de 10/12 avos e 1/3 de férias 

proporcionais no montante no valor de R$ 5.555,54 (cinco mil, quinhentos 
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e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), valores estes a 

serem atualizados conforme índice INPCE – IBGE e juros simples de mora 

de 1% ao mês, a contar da data em que era para ter sido realizado o 

efetivo pagamento. DEFIRO o benefício da assistência judiciária a autora. 

Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 16 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-73.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000282-73.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MAILI DA SILVA 

MATOSO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE Em face da exoneração 

e desemprego da parte reclamante, comprovada a hipossuficiência defiro 

a benesse da gratuidade. Passo ao exame de MÉRITO. Os pedidos da 

autora são parcialmente procedentes. Trata-se de ação de cobrança 

promovida por MAILI DA SILVA MATOSO contra Município de Chapada dos 

Guimarães – MT. Relata a autora que foi nomeada por meio do ato n° 

016/2016 (ID Nº 5898324) e exerceu o cargo de Coordenadora de Gestão 

de Pessoas do Município em 11/02/2016, sendo exonerada em 02/01/2017, 

conforme Portaria nº 001/2017 de 02/01/2017 (ID Nº 5898456). Aduz que 

após a exoneração o reclamado não quitou com o pagamento das verbas 

supostamente devidas, referentes às férias proporcionais e 1/3 de férias 

e saldo de salários (02 dias), das quais pleiteia o pagamento em dobro. Por 

outro turno o Município, devidamente intimado para audiência de 

conciliação conforme ID Nº 8083312, não compareceu para o ato e 

apresentou contestação intempestiva, incorrendo em revelia e confissão 

ficta e desta feita, aplico os efeitos da revelia em desfavor do reclamado, 

não deixando de analisar, entretanto, as afirmações contidas na peça 

contestatória, conforme o art. 6º da Lei 9.099, que dispõe que o Juiz 

deverá adotar em cada caso a decisão que considerar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum, já que é essa a função basilar do Direito. Por sua vez o reclamado 

aduziu serem indevidas as verbas rescisórias uma vez que, em 

considerando o vínculo como de caráter jurídico-administrativo, são 

indevidas verbas rescisórias tais quais INSS, aviso prévio, multas 

rescisórias contratuais, e, por assim ser, pugnou pela improcedência do 

pleito. Pois bem. A Constituição da República estabeleceu como regra para 

ingresso no serviço público o concurso público, porém ressalvou para os 

cargos em comissão. Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: I – (...) II - a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração; Diferentemente dos cargos providos 

mediante concurso público, os cargos em comissão e as funções de 

confiança são aqueles vocacionados para serem ocupados por pessoa 

de confiança da autoridade competente para preenchê-los, sendo 

admissíveis e exoneráveis ad nutum, ou seja, livremente através da 

discricionariedade do gestor. Ao que se refere à análise das verbas, 

tenho que o direito a férias e ao adicional de 1/3 férias, assim como o 

décimo terceiro salário são direitos sociais garantidos pela Constituição da 

República, vejamos: Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) 

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor 

da aposentadoria; (...) XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo 

menos, um terço a mais do que o salário normal; O texto do artigo acima 

faz referência a “trabalhadores”, levando-nos a cogitar que fariam jus aos 

mencionados direitos apenas os trabalhadores da iniciativa privada. 

Todavia o artigo 39, §3° da Constituição, estende expressamente aos 

servidores públicos. Dessa forma, os ocupantes de cargos 

comissionados e funções de confiança, também gozam de mencionados 

direitos, tendo em vista pertencerem ao rol dos ocupantes de cargos 

públicos. Mencionados cargos possuem natureza administrativa, podendo 

ser admitidos e exonerados ad nutum, o que afasta a possibilidade de 

reconhecimento de vínculo de emprego. Por ter esta natureza peculiar, os 

detentores de cargos comissionados não têm direito às seguintes verbas 

rescisórias: aviso prévio, FGTS, multa de 40% sobre o FGTS, INSS e guias 

de seguro-desemprego. Diferentemente, o décimo terceiro salário as 

férias e o terço de férias têm natureza salarial e por isso devem ser pagas 

indistintamente aos ocupantes de cargo público, assim compreendidos 

também os cargos de confiança. A Autora faz jus na cobrança ao 

pagamento das férias proporcionais, 1/3 de férias proporcionais e saldo 

de salário 02 (dois) dias, verbas estas também devidas aos servidores 

ocupantes de cargo em comissão conforme disposto no artigo 7º, inciso 

XVII da Constituição Federal. Diante das provas constantes dos autos 

verifica-se que o autor trabalhou efetivamente para o Município de 

Chapada dos Guimarães no período aquisitivo ao gozo de férias. O ente 

público não comprovou o pagamento das aludidas verbas. Assim, nada 

mais justa a não ser a condenação do ente público municipal a arcar com 

o pagamento das férias proporcionais, acrescidas de 1/3, e saldo de 

salário de 02 (dois) dias em favor da autora, tudo na forma simples por 

não haver previsão legal para pagamento em dobro e nesse sentido milita 

a jurisprudência pátria: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. 

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. 

ARTIGO 475, § 2º, DO CPC. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES DO STJ E TJ/RN. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DA 

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. 

FÉRIAS E 13º"S SALÁRIOS. DIREITOS SOCIAIS. ARTIGOS 7º, VIII e XVII, E 

39, § 3º, DA CF/88. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO INADIMPLENTE. 

SENTENÇA CONFIRMADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. (TJRN, Apelação 

Cível e Remessa Necessária nº , Relator: Desembargador Vivaldo Pinheiro, 

Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgamento: 07/04/2008). A 

característica dos cargos em comissão, na forma prevista na ressalva do 

inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, é a livre exoneração. Assim, 

o vínculo que se estabelece entre o ente público e o servidor nomeado 

para provimento de cargo em comissão tem caráter precário e transitório, 

não fazendo jus aos depósitos do INSS/FGTS. Referente o tema o Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso definiu: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CARGO COMISSIONADO DE LIVRE 

NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – FGTS, HORAS EXTRAS E DEMAIS 

VERBAS RESCISÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – INSALUBRIDADE E 

CONTAGIO DE DOENÇA EM ATIVIDADE LABORAL – NÃO DEMONSTRADO 

– INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. O 

ocupante de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração a que 

se refere o inciso II do art. 37 da Constituição Federal não faz jus ao 

pagamento de qualquer tipo de compensação pela dispensa do cargo. 

“Pela própria natureza do cargo que ocupa, não tem o servidor 

comissionado direito ao recebimento de horas extraordinárias.” (Ap, 

149156/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 27/08/2013, Data da publicação no DJE 06/09/2013). 

Não comprovado a atividade insalubre, a doença e o contágio por meio da 

atividade laboral, não cabe falar em indenização por dano moral. (Ap 
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8174/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, 

Publicado no DJE 11/02/2015) Conforme cálculo confeccionado pela 

reclamante constante no bojo da peça inicial, a autora que percebia 

remuneração no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), fazendo jus ao 

recebimento de R$ 3.866,66 (três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e 

sessenta e seis centavos) referente a 10/12 avos de férias proporcionais 

e 1/3 férias ao período correspondente. Nesse sentido, o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS 

TRABALHISTAS. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO EM 

COMISSÃO. 13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDOS. 

INDEVIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O funcionário público ocupante de 

cargo em comissão tem direito ao gozo de férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal e ao décimo 

terceiro salário, com base na remuneração integral. (TJ-PR - AC: 4960725 

PR 0496072-5, Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 

02/06/2009, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 168) Nos 

fundamentos exarados, opino pelo acolhimento da pretensão autoral para 

determinar o pagamento das férias proporcionais em razão de 11/12 avos, 

adicional de 1/3 de férias e 02 (dias) de saldo de salário. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, para CONDENAR o Município de 

Chapada dos Guimarães – MT ao pagamento das férias proporcionais de 

11/12 avos, 1/3 de férias proporcionais e 02 (dois) dias de saldo de 

salário, no montante no valor de R$ 3.866,66 (três mil, oitocentos e 

sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), valores estes a serem 

atualizados conforme índice INPCE – IBGE e juros simples de mora de 1% 

ao mês, a contar da data em que era para ter sido realizado o efetivo 

pagamento. DEFIRO o benefício da assistência judiciária a autora. Deixo de 

condenar a Reclamada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 16 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-97.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRISON NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000412-97.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ADRISON NEVES DA SILVA 

REQUERIDO: JOSE MARIA DA SILVA Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém 

não acosta comprovante de sua situação financeira. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. A parte autora não junta prova de sua condição 

financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo a análise do MÉRITO. 

Antecipo o mérito. Declaro a revelia. Trata-se de indenizatória promovida 

por ADRISON NEVES DA SILVA em face de JOSE MARIA DA SILVA 

requerendo, em síntese, a condenação do reclamado a restituir valor de 

negociação realizada pois a parte não seria proprietário do lote negociado, 

assim como requer o pagamento de indenização. Compulsando os autos 

verifico que o reclamado não compareceu à audiência de conciliação, 

muito embora tenha sido citado pessoalmente para o ato, tampouco 

justificou a ausência ou apresentou defesa, razão pela qual entendo que a 

decretação da sua revelia no presente caso é medida de rigor. Assim 

sendo restando incontroversos os fatos e documentos da exordial. 

Outrossim, o demandado não contestou, nem compareceu à audiência de 

conciliação, confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a 

inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à 

parte Reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário 

serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a demandada não produziu qualquer prova ou se manifestou 

nos autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso 

com a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada 

para tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos 

autos qualquer prova que destituísse o alegado pelo demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Pois bem. No caso em comento, alega o Reclamante 

que adquiriu um lote por R$8.000,00 (oito mil reais) valor esse repassado 

ao reclamado conforme faz prova no Id n° 1858359, contudo o autor 

descobriu que o lote não era do reclamado, dessa feita, solicitou a 

rescisão e devolução dos valores. O reclamado se quedou inerte ao 

chamado judicial demonstrando nítido descaso. Ademais, verifico que os 

documentos carreados aos autos são suficientes para um decreto 

condenatório favorável à parte autora. O reclamante realizou o 

pagamento, colacionou a documentação probatória, ingressou com ação 

judicial com fito de ver solucionada a lide e a parte reclamada se manteve 

inerte. Referente à devolução dos valores pagos o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso definiu: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL NÃO PERTENCENTE E NEM POSSUÍDO PELOS PROMITENTES 

VENDEDORES – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELOS PROMITENTES 

VENDEDORES – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGADOS A TÍTULO DE 

SINAL – DECOTE DOS VALORES JÁ EFETIVAMENTE RESTITUÍDOS – 

INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO 

DO NEXO DIRETO DE CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO DE 

MULTA POR INTERPOSIÇÃO PROTELATÓRIA DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO CONTRA A SENTENÇA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A venda a non domino é aquela 
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realizada por quem não é o proprietário da coisa e que, portanto, não tem 

legitimação para o negócio jurídico” (STJ – 4ª Turma – REsp 1473437/GO – 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 07/06/2016, DJe 28/06/2016). 2. 

Havendo impossibilidade de transmissão do domínio do imóvel envolvido no 

contrato de compromisso de compra e venda celebrado por quem não o 

detinha, deve ser rescindido o contrato por inadimplemento contratual pelo 

promitente vendedor, que não poderá reter valores pagados a título de 

sinal. 3. Deve ser decotado do valor a ser ressarcido o montante já 

efetivamente restituído ao promitente comprador que celebrou distrato. 4. 

A indenização por lucros cessantes depende não só da quantificação do 

dano, mas da demonstração satisfatória de que, não fosse o dano, o lucro 

ocorreria inexoravelmente, ou seja, exige prova de que foi a conduta 

danosa a causadora da ruptura da linha temporal que levaria ao lucro que 

passou a integrar o futuro do pretérito; se o lucro, embora não tão distante 

na linha temporal que se desenvolveria caso a situação danosa não 

tivesse acontecido, ainda se apresentava relativamente incerto e 

nebuloso, não pode haver condenação à indenização por lucros 

cessantes, especialmente quando estes carecem de mínima quantificação. 

5. A interposição protelatória de embargos de declaração contra a 

sentença apelada visando rediscussão da matéria deve ser punida pela 

imposição da multa do art. 1.026,§2º, do CPC/2015. (Ap 31620/2017, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) É medida imperiosa 

determinar a devolução do valor quitado no montante de R$8.000,00 (oito 

mil reais), devendo a parte devolver o valor em vista o enriquecimento 

ilícito ao reter valor de imóvel que não foi repassado para o reclamante. 

Referente à indenização é clarividente que por conta da desídia o 

reclamante sofreu danos que fogem a esfera moral. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Assim, declaro a revelia da parte 

reclamada, com fundamento no artigo 344 do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda para CONDENAR a promovida, ao 

pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), com juros legais de mora 

(simples) de 1% ao mês e correção pelo INPC, a partir do desembolso. 

CONDENO a Reclamada a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade do 

promovente. Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do valor 

devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado 

para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 

10%, não incluindo honorários advocatícios constante na segunda parte 

do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 16 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 8010166-41.2016.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. 

REQUERENTE: MARI ROSANI RODRIGUES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT VISTO EM SENTENÇA. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos 

do art. 355, inciso I do NCPC. OPINO pela rejeição da preliminar de 

ilegitimidade passiva da reclamada, tendo e vista que existe solidariedade 

entre a ela e a prestadora de serviços contratada para execução dos 

serviços públicos, sendo que ainda a responsabilidade da reclamada é 

objetiva em razão da teoria do Risco Administrativo. ULTRAPASSADA a 

fase de preliminares passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação na qual 

objetiva a parte autora indenização por danos materiais causados por 

falha na prestação de serviços pelos prepostos da reclamada, no que 

tange a causar danos materiais no veículo de propriedade da reclamante 

na data de 27/11/20915, sito veículo marca Ford Fiesta, placa OAY-3051, 

referente à quebra do vidro lateral esquerdo dianteiro, ocasionados por 

pedra arremessada por máquina de cortar grama, por ocasião da 

realização dos serviços públicos de corte de grama em frente a Delegacia 

do Município. Que em razão dos danos causados pela reclamada, a 

reclamante buscou via administrativa da solução do problema conforme ID 

Nº 1105469, mas a tentativa foi inexitosa, não restando outra saída senão 

consertar o veículo em razão de ser seu meio de transporte de uso 

indispensável ao seu dia a dia, procedendo a substituição do vidro 

quebrado, gastando com a execução dos serviços importância de R$ 

280,00 (duzentos e oitenta reais), conforme Notas fiscais e documentos 

constante nos autos. Em contestação, a Reclamada se limitou a alegar que 

a responsabilidade pelos fatos ocorridos é da prestadora de serviços e 

não do município e que a responsabilidade pelos serviços prestados na 

manutenção da Delegacia são do Estado, sendo que apenas por 

colaboração executou os serviços e no mérito aduziu a inexistência de 

nenhuma irregularidade na prestação de seus serviços, atribuindo à 

ocorrência dos fatos a culpa exclusiva da reclamante que não retirou o 

veículo do local da prestação dos serviços, razão pela qual aduz que não 

há que se falar em procedência da ação por falha na prestação dos 

serviços e muito menos indenização por danos materiais. Pois bem, os 

órgãos públicos e empresas concessionárias prestadoras dos serviços 

estão tutelados na Lei nº 8.078/90, que regula as relações de consumo e, 

mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele prestado de 

modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com o princípio 

administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade de sua 

interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja suspenso 

ou interrompido. Além do mais, em se tratando de relação de consumo, os 

órgãos públicos e empresas concessionárias prestadoras dos serviços 

estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, 

principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos 

consumidores insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse 

passo, o órgão público é quem tem de provar que o fato danoso não 

ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora, sendo 

que no caso específico não por ocasião da execução dos serviços, a 

reclamada através de seus prepostos não realizou o isolamento do local, e 

ainda não utilizou telas de proteção que são indispensáveis nesta espécie 

de se serviço (corte de grama). Assim, constata-se a flagrante 

irregularidade na falha da prestação dos serviços pela reclamada que 

como prestadora de serviços públicos, segundo a Teoria do Risco 

Administrativo, responde objetivamente pelos danos causados aos 

consumidores pelos seus prepostos, mesmo em causo fortuito e de força 

maior, independentemente de dolo ou culpa, assim como também 

preleciona o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14 in verbis: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Assim tenho que a Reclamada não se desincumbiu a contento de 

comprovar a licitude da falha na prestação de seus serviços, devendo ser 

responsabilizada pelos danos causados ao consumidor. Quanto aos 
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danos materiais causados a reclamante devidamente comprovados nos 

autos pela falha na prestação dos serviços, devem ser reembolsados pela 

reclamada no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). Ante o 

exposto, opino pela rejeição da preliminar e no mérito pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos para: CONDENAR a Reclamada a indenizar a reclamante 

pelos danos materiais por ela suportados em face a falha na prestação 

dos serviços pela reclamada, no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir do 

arbitramento e juros legais de 1% ao mês a partir do desembolso 

(30/11/2015). Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processual e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase 

(art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 17 de 

março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000519-10.2017.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: MICHELLE PEREIRA DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: 

ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME VISTOS EM SENTENÇA. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência, nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. Passo ao exame do 

MÉRITO. Os pedidos da reclamante são improcedentes. Trata-se de ação 

declaratória c/c indenização por danos morais promovida por Michelle 

Pereira Do Espirito Santo em face de Selko Internet – Provedor E Serviços 

Em apertada síntese, afirma a reclamante que foi cliente da reclamada 

durante o período de aproximadamente 01 (um) ano (19/08/2016), 

referente serviços de internet velocidade 2 MB, cumprindo rigorosamente 

sua obrigação contratual, em relação ao pagamento da contraprestação 

dos serviços contratados no valor de R$ 71,90 (setenta e um reais e 

noventa centavos) mensais, sendo que nos meses que antecederam a 

rescisão contratual, os serviços foram de péssima qualidade em total 

desrespeito ao consumidor, ocasionando muitos transtornos de ordem 

material e moral para reclamante, em razão de constantes falhas no sinal 

de internet, tornado o serviço lento e quase inacessível, prejudicando 

assim as atividades de trabalho e os estudos realizados pela reclamante. 

Diante dos transtornos buscou via administrativa resolver o problema, mas 

as tentativas foram inexitosas, não restando outra saída, senão rescindir 

unilateralmente o contrato com a reclamada, ingressando com a presente 

demanda visando a compensação dos valores pagos pela falha da 

prestação de serviços pela Reclamada. A reclamada por seu turno, 

informou que na verdade os serviços contratados pela reclamante, 

tratam-se do plano básico de internet, totalmente incompatível com a 

pretensão de consumo da Contestada, pois não poderia co este tipo de 

plano assistir filmes e vídeos com essa velocidade (2MB), e com relação 

as reclamações da reclamante todas as solicitações foram atendidas, 

conforme protocolos de atendimento ID Nº 10306711 abaixo descritos: 

27/01/2017 – Técnico Gabriel - O equipamento estava desconfigurado, ou 

seja de forma diferente da qual fora instalado, uma vez que o IP do 

roteador estava com o mesmo IP da antena, em razão de pessoa sem 

conhecimento técnico ter mexido no equipamento, suspendendo assim o 

funcionamento da conexão. 24/04/2017 – Técnico Wilson – O roteador 

estava com sobrecarga por ter ficado aberto (sem senha) e neste caso o 

sinal 63 CCQ 96,25% quase 100%, com o sinal aberto sem estar protegido 

por senha, qualquer cidadão com Wi-Fi poderá se conectar com o sinal da 

Contestada, e quanto mais pessoas conectadas mais a velocidade diminui. 

Também nesta oportunidade foi constatado e informado a reclamante que 

o roteador que não pertencia a reclamada estava com defeito e deveria 

ser trocado, sugestão esta que não foi aceita pela reclamante que preferiu 

rescindir o contrato por conta própria em data de 08/05/2017. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em suposta falha de prestação de 

serviços– a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da documentação 

juntada pela reclamada fica claro que além do plano básico de internet 2 

MB contratado ser incompatível com as atividades da reclamante, houve 

por parte da mesma a má utilização dos serviços contratados conforme 

relatórios técnicos acostados nos autos ID Nº 10306711, não havendo 

portando falha na prestação dos serviços pela reclamada que se 

desincumbiu do seu ônus probatório nos termos do art. 373, II do CPC. 

Desta forma, restando comprovada a inexistência de falha na prestação 

dês serviços pela reclamada, não há que se falar em compensação ou 

restituição de valores pagos e muito menos em danos morais, uma vez 

que não houve ato ilícito praticado pela reclamada. Outrossim, é 

interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano 

moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o 

dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, visto que não houve pratica de ato ilícito ou 

falha na prestação dos serviços pela reclamada, inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. O Pedido de Litigância de Má Fé pleiteado pela 

reclamada deve ser indeferido por não estarem presentes nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do NCPC. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta 

decisão. . Outrossim, OPÍNO pela IMPROCEDÊNCIA do Pedido de Litigância 

de Má Fé da provida. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 17 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-58.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEY GRIMALDO DE LIMA ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000035-58.2018.8.11.0024 REQUERENTE: LUCINEY GRIMALDO DE LIMA 

ANGELO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, porém não acosta comprovante de sua situação financeira. Sobre 

o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. A parte autora não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. CONEXÃO – 

LISTISPENDÊNCIA Verifico que existem dois processos distribuídos pelo 

autor: 1000033-88.2018.8.11.0024 BANCO BRADESCO S.A. 

1000035-58.2018.8.11.0024 BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Constato 

que não há indícios de litispendência pois se tratam de inclusões feitas por 

empresas com CNPJ diverso. Passo ao exame do MÉRITO. Os pedidos do 

autor são improcedentes. Trata-se de ação declaratória c.c. indenização 

por danos materiais e morais em face de BRADESCO CARTÕES S.A, em 

apertada síntese, afirma o requerente que teve seu nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito indevidamente por dívida de R$ 1.030,00 

(mil e trinta reais), tendo como credora a empresa Reclamada Diante disso, 

ingressa com a presente demanda visando além da declaração de 

inexistência dos débitos, indenização moral. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos telas sistêmicas da contratação. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a 

dívida procedeu da utilização dos serviços da parte reclamada. A 

reclamada acosta: - Faturas do cartão de crédito 4551 XXXX XXXX 4498 

de 25/12/2014 a 25/03/2016; A empresa acosta documentos que 

comprovam que a parte utilizou o cartão de crédito por 02 (dois) anos, 

sendo que consta reiterados pagamentos de compras. Insta pontuar, que 

as faturas do cartão eram direcionada ao mesmo endereço declarado pelo 

autor na exordial, corroborando com as alegações da empresa reclamada. 

A empresa comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida o 

autor não comprova o pagamento das cobranças da empresa. Outrossim, 

é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano 

moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o 

dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 19 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010201-69.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GREICY ALVES PEDROSO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA OAB - MT10732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO VICENTE LESCANO DE OLIVEIRA 72694700144 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010201-69.2014.8.11.0024 REQUERENTE: GREICY ALVES PEDROSO DA 

CRUZ REQUERIDO: CICERO VICENTE LESCANO DE OLIVEIRA 

72694700144 SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Inexistindo 

preliminares, passo ao exame de MÉRITO. O processo deverá ser extinto 

por falta de interesse do exequente. Compulsando os autos verifico que 

foi expedida intimação para a exequente se manifestar (ID 11532210): 

Vistos etc. Considerando o resultado negativo da tentativa de penhora 

on-line via BACENJUD, defiro o pedido de busca de bens do executado na 

rede INFOJUD. Quanto ao pedido de busca junto ao RENAJUD, este juízo o 

procedeu, contudo, sem sucesso para encontrar veículos. Considerando 

que a busca junto ao INFOJUD também foi infrutífera, conforme 

documentos em anexo, intime-se o exequente, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar bens do executado passíveis de penhora, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Assinado Todavia a parte se manteve inerte 

conforme certidão inserida nos autos: Certidão de Decurso de Prazo - 

Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação do(a) promovente mesmo devidamente 

intimado por meio de seu advogado. Luciana Marques Gobbi Rozin 

Gestor(a) Judiciário(a) Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO. Tendo havido a intimação do credor para que se manifestasse no 

prazo de dez dias, sob pena de extinção e arquivamento e, mesmo assim, 

mantendo-se inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de 

mérito. Ademais, na hipótese dos autos, o credor não requereu diligência 

útil, de modo a justificar o prosseguimento do feito, mormente porque já 

realizados dois leilões com resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. 
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(TJRS ? 2ª TR ? RI nº 71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta 

Vilande - j. 26/06/2013) Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se 

paralisado em cartório, sem qualquer petição/providência da parte 

interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da inércia 

evidenciada, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito em razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 19 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-45.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARTILENE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000549-45.2017.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARTILENE ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. GRATUIDADE A parte 

solicitou a gratuidade da justiça, acostando declaração de 

hipossuficiência, porém não juntando nenhum comprovante de 

incapacidade financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – PERÍCIA 

Em contestação, a empresa Reclamada, assim como a Reclamante em 

impugnação, alegaram a incompetência deste Juizado para 

processamento da causa, ao argumento de se tratar de matéria complexa, 

que dependeria de realização de prova pericial grafotécnica, sendo que 

as arguições não comportam acolhimento, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de 

que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada (opino). Passo à 

análise do mérito. Os pedidos da autora são improcedentes. Trata-se de 

reclamação solicitando declaração de inexistência de débito c/c danos 

morais promovida por Martilene Alves Ferreira em face de Gazin Comércio 

De Moveis e Eletrodomésticos LTDA. Em síntese, aduziu que foi 

negativada nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada no valor de 

R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), contrato nº 202116553.6.0, 

em data de 16/12/2013, sendo que não reconhece a dívida, pois não 

possui nenhuma pendência ou relação contratual com a reclamada. A 

reclamada por sua vez informa que não praticou ato ilícito, que a inscrição 

é devida, sendo que existe contrato assinado entre as partes, com 

assinaturas idênticas aos documentos pessoais da reclamante e demais 

documentos que instruem a peça inicial; e diante de tais assertivas os 

fatos são incapazes de ensejarem danos morais, que não existiram e não 

foram comprovados pela reclamante. Nesse sentido, importante registrar, 

ainda, que a demandante impugnou os documentos colacionados pela 

Reclamada, requerendo por fim, a desistência da ação, diante da 

necessidade da realização de Perícia Grafotécnica, más não se 

vislumbrando, portanto, direito a ser acolhido. Pois bem, considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Assim, 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do NCPC. Analisado o processo e os documentos a 

ele acostados na inicial, verifico que a Reclamada se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, art. 373, II do NCPC, e em especial o Contrato 

assinado pela reclamante com assinaturas idênticas aos seus 

documentos pessoais e demais documentos que instruem a peça inicial, e 

em que pese às suas alegações de inconformismo da reclamante. 

Ressalta-se que não houve ato ilícito praticado pela reclamada, pois a 

cobrança foi devida, e diante disso, entendo que não há em que se falar 

em anulação de negócio jurídico, inexistência de débito e dano moral 

indenizável. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da Reclamante, que na tentativa de se 

eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade 

dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 

do NCPC. Eis o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013)” 

Por fim em relação ao Pedido Contraposto deve ser deferido no valor 

pleiteado pela reclamada de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), uma 

vez comprovada a relação contratual entre as partes. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

da preliminar e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS formulados 

na inicial, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em 

julgado desta decisão. CONDENO a parte Reclamante, por alterar a 

verdade dos fatos, à pena de litigância de má-fé em R$ 1.000,00 (mil 

reais), a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 

81, do NCPC. Do mesmo modo, CONDENO a parte reclamante, na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta os 

critérios do art. 85, § 2º e incisos do NCPC. CONDENO a reclamante ao 
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Pedido Contraposto no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

corrigidos monetariamente pelo INPC/IGPM e juros legais a partir do 

vencimento de cada parcela. INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 17 de 

março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010476-52.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR COSTA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA OAB - MT10732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO VICENTE LESCANO DE OLIVEIRA 72694700144 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010476-52.2013.8.11.0024 REQUERENTE: ITAMAR COSTA MELO 

REQUERIDO: CICERO VICENTE LESCANO DE OLIVEIRA 72694700144 

SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Inexistindo preliminares, 

passo ao exame de MÉRITO. O processo deverá ser extinto por falta de 

interesse do exequente. Compulsando os autos verifico que foi expedida 

intimação para a exequente se manifestar (ID 11533589): Vistos etc. 

Considerando o resultado negativo da tentativa de penhora on-line via 

BACENJUD, defiro o pedido de busca de bens do executado na rede 

INFOJUD. Quanto ao pedido de busca junto ao RENAJUD, este juízo o 

procedeu, contudo, sem sucesso para encontrar veículos. Considerando 

que a busca junto ao INFOJUD também foi infrutífera, conforme 

documentos em anexo, intime-se o exequente, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar bens do executado passíveis de penhora, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Todavia a parte se manteve inerte conforme 

certidão inserida nos autos: Certidão de Decurso de Prazo Certifico que 

decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do(a) promovente, mesmo devidamente intimado por meio de 

seu advogado. Luciana Marques Gobbi Rozin Gestor(a) Judiciário(a) 

Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido 

a intimação do credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, 

sob pena de extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se 

inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de mérito. 

Ademais, na hipótese dos autos, o credor não requereu diligência útil, de 

modo a justificar o prosseguimento do feito, mormente porque já realizados 

dois leilões com resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR 

? RI nº 71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 

26/06/2013) Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado em 

cartório, sem qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o 

Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado abandono 

de causa. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 19 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000016-52.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON CASO (REQUERENTE)

ELVIO CASO (REQUERENTE)

ELAINE CASO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIRA MARIA DE ALVARENGA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000016-52.2018.8.11.0024 REQUERENTE: ELAINE CASO, ELTON CASO, 

ELVIO CASO INTERESSADO: ALMIRA MARIA DE ALVARENGA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se devidamente 

instruído para julgamento. Decido. O processo deve ser extinto no estado 

em que se encontra. Trata-se de Alvará Judicial proposto em razão do 

falecimento de ALMIRA MARIA ALVARENGA, falecida no dia 16/07/2.017, 

para levantar quantias do Banco do Brasil. Ocorre que o Alvará Judicial de 

levantamento de valores é processo de jurisdição voluntária, disciplinado 

nos arts. 719 e ss. do NCPC, tendo rito próprio incompatível com a Lei 

9.099/95: Art. 719. Quando este Código não estabelecer procedimento 

especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária as disposições 

constantes desta Seção.Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida 

nesta Seção o pedido de: VII - expedição de alvará judicial; A referida lei, 

por sua vez, versa sobre causas nas quais haja contencioso, ou seja, 

conflito de interesses acerca dos quais seja necessária uma intervenção 

estatal para seu deslinde, não abarcando, desta forma, os procedimentos 

de jurisdição voluntária. Neste sentido, reza o art. 2.º da Lei dos Juizados 

Especiais: Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. Tal dispositivo, que 

orienta toda a atuação desta especializada deixa clara a necessidade do 

conflito para a possibilidade de atuação dos juízes dos juizados especiais 

nos processos, sendo competente, portanto, para determinar a expedição 

de Alvará Judicial, a Vara Cível da Justiça Estadual. Ademais, assim já 

decidiu a Turma Recursal deste Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça, 

vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA - ALVARÁ JUDICIAL - 

LEVANTAMENTO DO PIS - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - SÚMULA 161 DO 

STJ - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL - POSSIBILIDADE DE SAQUE 

MESMO DIANTE DE AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL - 

DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 - A expedição de alvará para 

levantamento de valores relativos ao PIS constitui atividade de jurisdição 

voluntária, para a qual é competente a Justiça estadual. Súmula nº 

161/STJ. 2 - Verificada a necessidade do levantamento do PIS, o julgador 

não está limitado à observância da letra fria da lei, mas deve aplicar a 

norma de maneira que melhor atenda aos fins sociais.[1] CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL. 

ALVARÁ LIBERATÓRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS 

NO PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS. PEDIDO FUNDADO NA LEI 

6.858/80. MORTE DO TITULAR DA CONTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

161/STJ. COMPETENTE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. Em se tratando 

de pedido de expedição de alvará judicial requerido nos termos da Lei 

6.858/80, ou seja, em decorrência do falecimento do titular da conta, 

inexiste lide a ser solucionada. Cuida-se, na verdade, de medida de 

jurisdição voluntária com vistas à mera autorização judicial para o 

levantamento, pelos sucessores do de cujus, de valores incontestes 

depositados em conta de titularidade de pessoa falecida "independente de 

inventário ou arrolamento". 2. Desse modo, a Caixa Econômica Federal não 

é parte integrante da relação processual, mas mera destinatária do alvará 

judicial, razão por que deve ser afastada a competência da Justiça 

federal. 3. Incide, à espécie, o enunciado 161 da súmula do STJ, segundo 
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o qual: "É da competência da Justiça estadual autorizar o levantamento 

dos valores relativos ao PIS/Pasep e FGTS, em decorrência do falecimento 

do titular da conta". 4. Conflito conhecido para declarar a competência do 

Juízo de Direito da 2ª Vara de Cotia[2] Logo, a teor do art. 51, II da Lei 

9.099/95 a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Assim, com fundamento no artigo 51, II da Lei 

9.099/95 e art. 485, IV do CPC, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO sem 

resolução do mérito o presente feito Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza Leiga ----------------------------------------------------------------------------

--- Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 19 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000712-25.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

A. G. D. S. (REQUERENTE)

LEANDRO GUALBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

GEISE FERNANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT23031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

2. SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL NESKEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000712-25.2017.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[Tabelionatos, Registros, Cartórios]. REQUERENTE: 

NADIR PAULA DA SILVA, GEISE FERNANDA DOS SANTOS, AMANDA 

GUALBERTO DOS SANTOS, LEANDRO GUALBERTO DOS SANTOS 

REQUERIDO: 2. SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL NESKEN Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro a incompetência deste 

Juizado para analisar a presente ação, tendo em vista que os 

procedimentos de Retificação devem tramitar perante o Juízo Cível do 

Fórum da Comarca, que é o Juízo competente para julgar a causa, com a 

atuação no feito do Órgão do Ministério Público Estadual, aliado ao fato de 

uma das partes não ter atingido a maioridade civil nos termos do art. 51, 

inciso VI do COJE-MT e art.52, inciso XXXIV. Desta forma, sobressai à 

incompetência deste Juizado Especial Cível, razão por que há de ser 

extinto o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista a impossibilidade 

dos requerentes proporem a Demanda perante este Juizado Especial, em 

face da competência ser a do Juízo Cível da Comarca. De acordo com o 

inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: “II – quando inadmissível o procedimento instituído 

por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;” Ante o exposto 

e por tudo mais que do processo consta, reconheço a INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, e, em 

consequência, OPINO pela EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de 

mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Deixo 

de condenar a parte reclamante no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 19 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-04.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA RECALDE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT19112/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000500-04.2017.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ELIDA RECALDE FERREIRA REQUERIDO: 

AMERICEL S/A Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos do art. 

355, inciso I do NCPC. A parte solicitou a gratuidade da justiça, acostando 

declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum comprovante 

de incapacidade financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer com pedido de repetição de indébito e indenização por 

dano moral com pedido de liminar promovido por Elida Recalde Ferreira em 

face da Claro S.A . A reclamante alega que não possui débitos com a 

reclama referente ao Contrato nº 217036227, linha (065) 9213-0634, tendo 

em vista que embora a reclamada tenha lhe ofertado via serviço de call 

center, referente a um novo chip com plano Claro on line turbo 500 MB, 30 

minutos, nunca recebeu o referido chip ou utilizou os serviços que lhe 

foram oferecidos. Ressalta que embora não tenha recebido ou mesmo 

utilizados os serviços oferecidos pela reclamada, recebeu cobranças 

indevidas que culminaram com a inserção do seu nome no cadastro de 

inadimplentes contrato nº 217036277, data 19/03/2016, valor R$ 183,53 

(cento e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos), sendo que 

tentou por várias vezes solucionar o problema administrativamente 

através dos protocolos nº 20161595834 em data de 13/03/2016, nº 

2016158039950 em data de 14/03/2016 (atendente Mônica), nº 

2016158321658 em data de 14/03/2016 (atendente Vanessa) e protocolo 

nº 2016167072388 em data de 18/03/2016, mas sem obter sucesso, 

culminando com o registro de Boletim de Ocorrência Policial na Delegacia 

local para relatar as cobranças indevidas. A reclamada em sua defesa a 

alega que houve a contratação e utilização dos serviços pela reclamante e 

que agiu no exercício regular do direito ao efetivar a negativação no 

cadastro de inadimplentes, em razão da inadimplência de faturas dos 

serviços contratados, sendo que juntou nos autos gravação da 

contratação dos serviços, mas não apresentou nenhum documento que 

comprovasse que os serviços foram recebidos pela reclamante, de forma 

. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 
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relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do NCPC. Da análise dos autos, verifica-se que a 

gravação juntada na peça contestatória é incontroversa referente ao 

serviço ofertado pela reclamada a reclamante, via serviço de call Center, 

referente a aquisição de 01 (um) Chip com Plano Claro on line turbo 500 

MB, 30 minutos, que seriam entregues na residência da reclamante, fato 

que provavelmente não ocorreu e também não ficou comprovado que a 

reclamante recebeu os serviços, havendo no presente caso flagrante 

falha na prestação dos serviços pela reclamada que não se desincumbiu 

do ônus probatório do art. 373 inciso II do NCPC. Destarte, a 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, pois a empresa reclamada vem cobrando valores por serviços 

não prestados ao consumidor, inclusive levando seu nome a anotação no 

cadastro de inadimplentes, devendo os referidos valores serem 

declarados inexistentes referentes a todos os valores referente ao 

contrato nº 217036277 e ao valor negativado na data 19/03/2016 de valor 

R$ 183,53 (cento e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos). Em 

relação aos valores pleiteados em dobro no valor R$ 590,00 (quinhentos e 

noventa reais), não foram comprovados a quitação dos pagamentos nos 

autos, portanto são indevidos. Com relação ao dano moral experimentado 

pela reclamante exsurge da falha na prestação do serviço pela reclamada. 

A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Corroborando: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA FIXA. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇAS À MAIOR EM FATURAS DE 

PLANO DE TELEFONIA "OI PROFISSIONAL EQUIPE R$200,00". CLONAGEM. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL RECONHECIDO NO 

CASO CONCRETO. QUANTUM MANTIDO. 1. A parte autora recebeu 

faturas a maior, contendo alterações no plano de telefonia "oi Profissional 

Equipe R$200,00" sem que tivesse excedido o contratado. Além disso, 

teve o serviço suspenso sem justificativa. 2. Competia à ré comprovar a 

regularidade dos débitos cobrados, ônus que não se desincumbiu, nos 

termos do art. 333, inc. II, do CPC. 3. Indébito de valores desproporcionais 

e inadimplemento contratual. Incumbiu-se, a parte autora, em quitar a 

primeira fatura a maior, procedendo com reclamação por meio de serviço 

de tele atendimento, restando inexitosas todas as tentativas. A ré 

promoveu o restabelecimento do serviço de telefonia apenas após 

determinação judicial (fls.36/38). 4. Possível clonagem de linha móvel. Os 

valores ocorrentes nas faturas, mesmo que, por incidência de fraude, não 

devem ser cobrados do consumidor, cabendo ao fornecedor arcar com os 

dispêndios, como preceitua o art. 14 do CDC. Cabe ao fornecedor, no 

caso concreto, zelar pelo bom andamento da relação contratual, uma vez 

que somente ele pode valer-se de métodos para impedir a clonagem de 

linhas telefônicas. Ré que não comprova a culpa exclusiva de terceiros ou 

do autor 4. Falha na prestação de serviço essencial, com 

comprometimento das atividades da autora, eis que o plano contratado é 

utilizado para agilizar a comunicação entre ela e seu funcionário. Dever de 

indenizar os prejuízos destes advindos. Dano extrapatrimonial que supera 

os simples dissabores do cotidiano. 5. Quantum indenizatório de R$ 

3.000,00, fixado em sentença e que, no caso concreto, não merece 

minoração. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO... TJ-RS - Recurso Cível 71004867503 RS 

(TJ-RS). Data de publicação: 28/08/2014 A indenização por dano moral 

deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de 

alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo 

de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos 

nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para 

sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos da reclamante 

para: CONDENAR a reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), pelos danos morais sofridos pelo reclamante, saliento que 

em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros simples legais de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referente ao contrato nº 

217036277 e ao valor negativado na data 19/03/2016 de valor R$ 183,53 

(cento e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos), discutido nos 

presentes autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito. INDEFIRO o benefício da 

assistência judiciária a autora. CONFIRMO a Liminar de Antecipação de 

Tutela ID Nº 9865077. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). Aguarde-se prazo 

para a interposição de recurso, após o qual, decorrido in albis, a devedora 

terá o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento, a contar do 

trânsito em julgado da sentença, sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 475-J, caput, do CPC e Enunciado n. 

105 do FONAJE, podendo depositar em juízo a fim de evitar a incidência da 

multa (Enunciado n.º 106 FONAJE. Conforme artigo 40 da lei 9.099/95, à 

apreciação do Juiz de Direito para que se produzam os devidos efeitos 

legais. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo ____________--------------------

--------__________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 20 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-35.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA TOME (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON DANTAS HERNANDES OAB - MT21297/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000097-35.2017.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: MAURO CESAR DE SOUZA REQUERIDO: ROSA MARIA 

TOME Vistos. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, com as provas já carreadas 

constantes no processo, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. Trata-se de ação de 

reparação danos morais decorrentes do delito de Injúria Racial, fato 

delituoso devidamente instaurado no Inquérito Policial n.º 184/2016, e 

Processo Numeração Única: 2831-10.2016.811.0024 Código: 83850, que 

tramita perante a 2ª Vara Criminal e cível da Comarca, da analise do 

conteúdo probatório dos autos, verifico que está descartada a 

inexistência dos fatos, assim tenho que é desnecessário a suspensão do 

processo para aguardar o deslinde na esfera penal, em razão de que a 

apuração da responsabilidade civil neste caso independe da apuração da 

configuração de crime. Passo a analise do mérito. O reclamante alega que 

é proprietário do Bar/Restaurante Santos, localizado no centro da cidade e 

que no dia 24/04/2016 por volta das 00h30min (sábado/domingo), estava 

trabalhando e auxiliando no atendimento do estabelecimento, uma vez que 

estava lotado de pessoas por ser final de semana, quando ao fazer 

atendimento na mesa da reclamada que estava em companhia de outras 

pessoas, foi injuriado pela mesma que aparentemente embriagada desferiu 

palavras referente a sua “cor” por ser pessoa da raça negra, proferindo 

os seguintes dizeres: “ NÃO QUERO NEM SABER, DÁ SEUS PULOS, 

ESTOU PAGANDO, VOCÊ NÃO SABE COM QUEM ESTA FALANDO”. “NÃO 

QUERO SER ATENDIDA POR UM PRETO”. Que o reclamante a princípio 

solicitou para outra pessoa atender a reclamada, mas se não bastasse as 

ofensas, por ocasião do pagamento da conta, a reclamada se recusou a 

fazer o pagamento, e continuou a proferir ofensas ao reclamante, não 

restando outra alternativa, senão chamar a Polícia Militar atender a 

ocorrência. “VAMOS EMBORA, E NÃO PAGA NADA PARA ESTE PRETO”. 

Com a chegada dos milicianos a reclamada ainda bastante alterada 

proferiu ofensa contra os militares, discriminando ainda pessoas de “cor” 

e opção sexual com os seguintes dizeres: “BOSTAS, MERDAS, VIADOS”, 

dizendo anda que “NÃO SUPORTAVA PRETOS E GAYS, QUE POR ELA, 

MATAVA TODA ESSA RAÇA DE GENTE”. Todos que estavam presentes 

no Bar presenciaram a cena desencadeada pela reclamada, proprietários, 

empregados, clientes, amigos da reclamada, e incluindo os policiais 

militares, que foram ouvidos na Delegacia e confirmaram as ofensas sito 

3º Sargento PM Cláudio Wagner de Oliveira e Soldado PM Jonathan 

Gonçalves Cavalcante conforme ID Nº 4818780. Que a testemunha Darley 

Rodrigues Cardoso, atualmente já falecido, amigo da reclamada que 

também estava no local, confirmou em seu depoimento na Delegacia que a 

reclamada estava embriagada, discutiu com os policiais militares e estava 

alterada conforme ID Nº 4818777. A reclamada por sua vez interrogada 

via Carta Precatória pela Autoridade Policial da POLINTER da Capital, negou 

os fatos, dando versão diversa, informando que foi envolvida na confusão 

não era com ela, e que foi agredida e maltratada pelos Policias Militares 

que atenderam a ocorrência, limitando-se a dizer em relação ao 

reclamante que não proferiu ofensas porque se tratava também de 

pessoa da raça negra, sendo que requer a improcedência da ação. O 

reclamante impugnou a alegações da reclamada e pugnou pela 

procedência dos pedidos contidos na inicial. Assim, considerando que os 

fatos narrados pelo reclamante foram comprovados de maneira 

satisfatória por ocasião da instrução processual, através de depoimentos 

de testemunhas perante a Autoridade Policial, apesar da negativa de 

autoria da reclamada da prática das ofensas, tenho que o processo esta 

apto para o julgamento antecipado da lide. A decisão aponta a 

responsabilidade civil da reclamada por proferir ofensas ao reclamante, 

sendo que além da demonstração do ato ilícito praticado e do dano moral 

dele decorrente, as ofensas foram de cunho racial (preto), proferidas com 

o intuito de diminuir o próximo e colocá-lo como inferior em virtude de raça 

ou cor, são extremamente graves e devem ser repreendidas duramente 

pelo Judiciário, que deve zelar pela proteção ao direito de personalidade 

do cidadão, em especial quanto àqueles que historicamente são alvos de 

tais condutas. Dessa forma, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, para evitar que condutas lesivas como essa 

voltem a se repetir, e levando-se em consideração aos critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, como 

forma de compensação pelas consequências danosas das terríveis 

palavras proferidas, para desestimular a reclamada a agir como restou 

demonstrado nestes autos, e como medida de caráter pedagógico. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I do NCPC, OPINO no mérito pela 

PROCEDÊNCIA do pedido da reclamante para: CONDENAR a reclamada ao 

pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais 

sofridos pelo reclamante, saliento que em relação aos danos morais, o 

valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros simples legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso (Súmula 54 STJ). Sem custas, despesas processuais e 

honorários de sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). 

Aguarde-se prazo para a interposição de recurso, após o qual, decorrido 

in albis, a devedora terá o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o 

pagamento, a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 475-J, 

caput, do CPC e Enunciado n. 105 do FONAJE, podendo depositar em juízo 

a fim de evitar a incidência da multa (Enunciado n.º 106 FONAJE. 

Conforme artigo 40 da lei 9.099/95, à apreciação do Juiz Togado para que 

se produzam os devidos efeitos legais. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

Leigo _______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 20 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito Diante da ação penal referente aos mesmos fatos 

aqui em debate, SUSPENDO o feito até o pronunciamento definitivo na 

esfera penal, nos moldes do art. 315 do CPC de 2015 c/c parágrafo único, 

art. 64 CPP, evitando assim decisões conflitantes. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 19 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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LUIZ FELLIPE KLOCK NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CHAPADA DOS GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000042-50.2018.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. 

REQUERENTE: LUIZ FELLIPE KLOCK NEVES REQUERIDO: FUNDO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando 

o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente 

reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 
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conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 20 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000043-35.2018.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. 

REQUERENTE: CLÁUDIA DE SOUZA RODRIGUES AGUILERA REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 20 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 8010061-64.2016.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: JOÃO ALMERINDO RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. PRELIMINAR DE GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, a parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não 

acosta nenhum comprovante. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Passo a análise do MÉRITO. Os pedidos do autor são 

improcedentes. Alega a Parte Autora, em síntese, que é titular da Unidade 

Consumidora nº 6/394454-9, na região rural do Distrito de Chapada dos 

Guimarães e no dia 20/10/2015 houve queda no fornecimento de energia 

por volta das 18:00 horas, o que teria perdurado por 02 (dois) dias sem 

energia elétrica, incorrendo em prejuízos de ordem moral e material. Que 

registrou junto a reclamada os protocolos de atendimento via 0800, nº 

096162, nº 28107758 e nº 2811767, sendo que na ocasião alegou que 

sua situação dispendia de atendimento de urgência, em razão de possuir 

em sua casa, 01 (uma) criança com idade de 04 (quatro) anos, acometida 

de problemas de saúde (alergia), sendo que não podia tomar picadas de 

insetos e precisava precisava ficar em lugar refrigerado, razão pela qual 

não podia ficar sem abastecimento de energia em sua residência. Alega 

ainda que teve prejuízos de ordem material com a perda de medicamentos 

(vacinas) que necessitavam de refrigeração, além de despesas oriundas 

de nova consulta médica, gastos com viagem e alimentação. A reclamada 

alega que foi comunicada da falta de energia na Unidade Consumidora do 

reclamante na data de 19/10/2015 às 18h53mim e atendeu prontamente a 

solicitação restabelecendo a energia no dia seguinte 20/10/2015 ás 

19h45min, sendo que apresenta relatório de atendimento ao consumidor Id 

nº 1164669, informando que não houve falha na prestação do serviços 

passíveis de indenização de danos morais e muito menos os danos 

materiais que sequer foram comprovados pelo reclamante em sua inicial, 

devendo os pedidos serem julgados improcedentes. O reclamante 

impugnou a contestação e documentos apresentados pela reclamada, 

requerendo por fim a procedência dos pedidos contidos na peça inicial por 

falha na prestação de serviços. A relação jurídica estabelecida entre as 

partes, de natureza consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como 

prestadora de serviço e a parte autora como destinatária final, de modo 

que patente à incidência das disposições protetivas previstas no diploma 

legal em questão, à luz das quais a presente demanda há de ser dirimida. 

Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 
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oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Instar ressaltar que em recente julgado do Superior Tribunal 

de Justiça, ficou clarividente que a situação deve ser apreciada sobre 

outra ótica, vejamos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 

INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 

1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete 

em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se 

há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção 

do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no 

restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A 

ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente 

em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de 

declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de 

fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do 

STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o 

fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não 

obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a 

fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos 

causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido 

traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito 

de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que 

caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter 

sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da 

personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral 

indenizável. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 

provido. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018) De fato, para haver a 

compensação dos danos morais, devem estar preenchidos os três 

pressupostos da responsabilidade civil em geral, quais sejam: a ação, o 

dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese surge a 

obrigação de indenizar. Nem todo atentado a direitos de personalidade é 

capaz de gerar dano de cunho moral, pois os danos podem esgotar-se 

nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação, não é 

qualquer situação geradora de incômodo que é capaz de afetar o âmago 

da personalidade do ser humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ 

e de outros Tribunais vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir 

que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o 

caráter absoluto da presunção de existência de danos morais 

indenizáveis. Nessa esfera, o promovente alegou fatos que, conquanto 

causem aborrecimento, não superam a condição de dissabor cotidiano, 

não gerando danos morais. Desse modo, adotando-se esta nova 

inteligência ventilada pelo STJ não se afigura a hipótese de condenação 

em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se 

constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de 

reparação na esfera extrapatrimonial. Com efeito, não obstante admitida a 

responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, verifica-se que o 

reclamante noticia prejuízo eventualmente suportado, mas não traz nos 

autos qualquer comprovante de suas alegações, sequer invoca algum fato 

extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, motivo 

pelo qual não há que se falar em dano moral indenizável. Não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito, de modo que não havendo 

prova dos danos morais e materiais, não há que se falar no dever de 

indenizar. DISPOSITIVO Posto isso, OPINO no mérito pela IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, determinando o 

arquivamento dos autos após o transito em julgado; Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 20 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000509-97.2016.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. 

REQUERENTE: POMODORI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR DE 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte autora 

acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum 

comprovante. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é 

pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR OPINO 

pela rejeição da preliminar de falta de interesse de agir, posto que o 

interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – PERÍCIA Em contestação, 

a empresa Reclamada alegou a incompetência deste Juizado para 

processamento da causa, ao argumento de se tratar de matéria complexa, 

que dependeria de realização de prova pericial, sendo que a arguição não 

comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é 

suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados 

Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, 

como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável 

a prova técnica acenada (opino). Passo a análise do MÉRITO. Os pedidos 

do autor são procedentes em parte. Alega a Parte Autora, em síntese, que 

é titular da Unidade Consumidora nº 6/2511515-5, e no mês de dezembro 

de 2015 fez reforma em seu estabelecimento comercial e visando a 

redução do consumo de energia solicitou a reclamada a mudança da 

Unidade Consumidora Bifásica para uma Unidade Trifásica, sendo a 

referida Unidade trifásica instalada ainda no mês de dezembro, mas o 

relógio só foi instalado no mês de fevereiro/2016, ficando sem ativação do 

relógio nos meses de dezembro/2015 e janeiro/2016. Ocorre que no final 

do mês de fevereiro/2016 foi surpreendido pela cobrança abusiva e 

exorbitante no valor de R$ 8.977,67 (oito mil novecentos e setenta e sete 

reais e sessenta e sete centavos), parcelada automaticamente sem 
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qualquer autorização da reclamante em 06 (seis) vezes de R$ 1.499,61 

(um mil quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos). 

Que procurou a reclamada administrativamente para saber o motivo da 

cobrança exorbitante, solicitando vistoria do imóvel, mas a tentativa foi 

inexitosa uma vez que a reclamada se recusou a vistoriar o imóvel, 

exigindo o pagamento do débito sob pena de suspensão no fornecimento 

de energia. A reclamada por sua vez alega que os valores são devidos, 

não havendo falha na prestação dos serviços e que a cobrança 

corresponde a valores recuperados referentes ao acúmulo de consumo 

dos meses de dezembro/2015 e janeiro/2016, período em que o relógio 

estava desativado, mas o fornecimento de energia não havia sido 

interrompido, razão pela qual o consumo acumulado foi cobrado na fatura 

do mês de fevereiro/2016, gerando a o valor de R$ R$ 8.977,67 (oito mil 

novecentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos) ora 

questionado pela reclamante. O reclamante impugnou a contestação e 

documentos apresentados pela reclamada, requerendo por fim a 

procedência dos pedidos contidos na peça inicial por falha na prestação 

de serviços. A relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza 

consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

(Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço 

e a parte autora como destinatária final, de modo que patente à incidência 

das disposições protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz 

das quais a presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Analisando os autos e 

as faturas de energia juntadas pela reclamante após a fatura questionada 

do mês de fevereiro/2016, verifica-se que a média de consumo entre os 

meses de março à setembro/2016, sem o valor do parcelamento, foi de R$ 

4.115,12 (quatro mil cento e quinze reais e doze centavos), já a média dos 

meses de dezembro/2015 e janeiro/2016 foi de R$ 4.498,83 (quatro mil 

quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos), dando 

portanto um diferença a mais de R$ 383,83 (trezentos e oitenta e três 

reais e oitenta e três centavos), valor este que deve ser restituído a 

reclamante à titulo de danos materiais, devidamente atualizados a partir do 

mês de fevereiro/2016. De fato, para haver a compensação dos danos 

morais, devem estar preenchidos os três pressupostos da 

responsabilidade civil em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de 

causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese surge a obrigação de 

indenizar. Nem todo atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar 

dano de cunho moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos 

físicos ou materiais de uma determinada situação, não é qualquer situação 

geradora de incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade 

do ser humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros 

Tribunais vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se 

observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter 

absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. Nessa 

esfera, a promovente alegou fatos que, conquanto causem aborrecimento, 

não superam a condição de dissabor cotidiano, não gerando danos 

morais. Desse modo, adotando-se esta nova inteligência ventilada pelo 

STJ não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista 

que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. 

Assim, os elementos constantes dos autos são suficientes para 

deferimento parcial do pleito em relação aos danos materiais, de modo que 

não havendo prova dos danos morais, não há que se falar no dever de 

indenizar. DISPOSITIVO Posto isso, OPINO pela rejeição das preliminares e 

no mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão deduzida na inicial, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: CONDENAR a reclamada a 

restituir à titulo de danos materiais os valores de R$ 383,83 (trezentos e 

oitenta e três reais e oitenta e três centavos) corrigidos monetariamente a 

partir do arbitramento e juros legais de 1% ao mês a partir do vencimento. 

INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuito da reclamada. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 20 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 8010501-94.2015.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: MARILUCI FERNANDES 

DA CRUZ REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do mérito. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra cumprida, devidamente depositado e levantado 

através de Alvará Judicial em juízo (IDS 10266879, 10266886, 10266887, 

10266892, 10337243, 10435374, e 106202240. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há satisfação da obrigação, saliento que não há óbice ao fim do 

cumprimento de sentença. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Compulsando os documentos juntados a exordial 

verifico que a reclamante MARILUCI FERNANDES DA CRUZ, levantou os 

valores depositados em Juízo nos termos requeridos. Ante o exposto, 

opino pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Arquive-se Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-37.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENONI CAMILO CORREA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000750-37.2017.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, TELEFONIA, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 
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BENONI CAMILO CORREA DE SOUSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. VISTOS EM SENTENÇA. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, acostando nos 

autos declaração de hipossuficiência, porém não acostando nenhum 

comprovante de incapacidade financeira. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. OPINO pela rejeição da preliminar de falta de interesse 

de agir, posto que o interesse processual está presente sempre que a 

parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido 

será ou não julgado procedente. Passo à analise do mérito. Os pedidos do 

autor são improcedentes. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débitos c.c. indenização por danos morais promovida por Valdenir Alves 

Ferreira em face de Vivo S.A. Em síntese, aduziu o proponente que tentou 

efetuar uma compra por crediário mas não logrou êxito pois havia uma 

restrição em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à requerida, 

no valor de R$ 327,82 (trezentos e vinte e sete reais e oitenta e dois 

centavos), gerado pelo contrato nº 2122682370, inscrita em 10/10/2015. 

Contudo, esclareceu que o débito é indevido e que não deve nada e nega 

ainda relação jurídica com a reclamada, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que a 

negativação é devida, tendo em vista que o reclamante era usuário da 

conta/linha vinculadas ao seu CPF , conta nº 2122682370, linhas de 

acesso nº (65) 99610-3809 e 996654879, habilitadas em 23/01/2013 e 

canceladas em 29/06/2015 por falta de pagamento de faturas decorrente 

do uso regular da referida linha, apresentando Contrato de Adesão aos 

serviços de telefonia móvel com assinaturas idênticas aos documentos 

pessoais e documentos juntados na inicial e diante destes fatos, entende 

que inexiste a obrigação de reparar o dano, requerendo a improcedência 

dos pedidos. O Reclamante em tese de impugnação, inicialmente 

reconheceu a relação contratual coma reclamada, informando que 

contratou os serviços por curto período de tempo, vindo posteriormente 

por descontentamento a solicitar o cancelamento dos serviços, solicitação 

que não aceita pela reclamada. No mérito requereu a realização de Perícia 

Técnica para confrontar sua assinatura constante no contrato e 

alternativamente a desistência sob alegação de não causar prejuízos as 

partes. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. A análise dos documentos acostados ao processo 

leva à conclusão que o Reclamado se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a 

origem do débito que ensejou a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito,juntando nos autos Contrato de Adesão 

aos serviços de telefonia móvel com assinaturas idênticas aos 

documentos pessoais e documentos juntados na inicial, corroborados por 

demais documentos representados por extratos e telas unilaterais com 

dados pessoais da autora, fazendo prova da contratação dos seus 

serviços. Logo, tendo sido comprovada a relação contratual entre as 

partes, e, via de consequência, que a inserção do nome do reclamante é 

devida, devendo o débito discutido nos autos ser declarada legal. O 

pedido de Perícia solicitado pelo reclamante é desnecessário, tendo em 

vista os documentos constante nos autos são suficientes para o 

julgamento da Demanda. Com relação aos pedidos de declaração de 

inexistência de débito e danos morais pleiteados pelo reclamante, são 

indevidos tendo em vista que a reclamada comprovou a relação contratual 

entre as partes e a origem da dívida, portanto improcedentes os pedidos 

portanto improcedentes os pedidos. Por fim em relação ao Pedido de 

Litigância de Má Fé do reclamante, deve ser indeferido por não estarem 

presentes nenhuma das hipóteses do art. 80 do NCPC. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela 

rejeição da preliminar e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na inicial, determinando o arquivamento dos autos após o 

trânsito em julgado desta decisão. Julgo improcedente do Pedido de 

Litigância de Má Fé da reclamada. INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita 

do reclamante. Deixo de condenar o reclamante no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

Leigo _______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-42.2017.8.11.0024
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000006-42.2017.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ADIMILSON RODRIGUES REQUERIDO: 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA VISTOS EM SENTENÇA. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos 

do art. 355, inciso I do NCPC. VALOR DA CAUSA Conforme se denota a 

parte reclamante atribuiu o valor de causa abaixo do estabelecido na 

legislação: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. No mesmo 

artigo do Código de Processo Civil estabelece: “§ 3o O juiz corrigirá, de 

ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao 

recolhimento das custas correspondentes. O reclamante requer 

condenação em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil e 

duzentos reais) e a inexigibilidade do débito de R$ 56,66 (cinqüenta e seis 

reais e sessenta e seis centavos), determino de ofício a modificação do 

valor de causa para R$ 15.056,66 (quinze mil e cinqüenta e seis reais e 

sessenta e seis centavos). OPINO pela rejeição da preliminar de ausência 

de documento indispensável para propositura da demanda, tendo em vista 

que a parte reclamante através de Emenda da Inicial juntou comprovante 

de endereço nos autos a após intimação do Juízo. Passo à analise do 
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mérito. Os pedidos do autor são procedentes. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida por Adimilson Rodrigues em face de Sky Brasil Serviços LTDA. 

Em síntese, aduziu o proponente que tentou efetuar a compra de veículo 

novo, mas não logrou êxito pois havia uma restrição em seu nome por uma 

suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de R$ 56,66 

(cinqüenta e seis reais e sessenta e seis centavos), gerado pelo contrato 

nº 147885276, inscrita em 23/12/2013. Contudo, esclareceu que o débito é 

indevido e que não deve nada e nega ainda relação jurídica com a 

reclamada, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto 

ao cadastro de pessoas inadimplentes e que provavelmente foi vítima de 

fraude. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas 

para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que a 

negativação é devida, tendo em vista que o reclamante era titular da 

assinatura do plano de TV por assinatura contrato nº 147885276, 

cancelado por falta de pagamento de faturas decorrente do uso regular do 

serviço, e diante destes fatos, entende que inexiste a obrigação de 

reparar o dano, requerendo a improcedência dos pedidos. Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrados com a parte autora ou áudio de gravações, 

de sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a 

relevância, já que não há prova sequer da contratação. Os documentos 

deveriam ter acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré 

não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. 

Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso 

não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante não possui outras 

restrições nos órgãos de proteção ao crédito, assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a 

inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 56,66 (cinqüenta e seis reais e 

sessenta e seis centavos) , gerado pelo contrato nº 147885276, inscrita 

em 23/12/2013, discutido nos presentes autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; RETIFICO de Ofício o valor da causa 

para R$ 15.056,66 (quinze mil e cinqüenta e seis reais e sessenta e seis 

centavos). Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 22 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000007-27.2017.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: FLAVIO FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA VISTOS EM SENTENÇA. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. VALOR DA CAUSA 

Conforme se denota a parte reclamante atribuiu o valor de causa abaixo 

do estabelecido na legislação: “Art. 292. O valor da causa constará da 
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petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação em que há 

cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de 

todos eles”. No mesmo artigo do Código de Processo Civil estabelece: “§ 

3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando 

verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou 

ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá 

ao recolhimento das custas correspondentes. O reclamante requer 

condenação em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil e 

duzentos reais) e a inexigibilidade do débito de R$ 101,89 (cento e um 

reais e oitenta e nove centavos), determino de ofício a modificação do 

valor de causa para R$ 15.101,89 (quinze mil, cento e um reais e oitenta e 

nove centavos). Passo à analise do mérito. Os pedidos do autor são 

procedentes. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos morais promovida por Flavio Ferreira Da Silva em 

face de Sky Brasil Serviços LTDA. Em síntese, aduziu o proponente que 

tentou efetuar a compra de veículo novo, mas não logrou êxito pois havia 

uma restrição em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à 

requerida, no valor de R$ 101,89 (cento e um reais e oitenta e nove 

centavos), gerado pelo contrato nº 195026953, inscrita em 19/10/2016. 

Contudo, esclareceu que o débito é indevido e que não deve nada e nega 

ainda relação jurídica com a reclamada, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes e que 

provavelmente foi vítima de fraude. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, que a negativação é devida, tendo em vista que o 

reclamante era titular da assinatura do plano de TV por assinatura 

contrato nº 195026953, cancelado por falta de pagamento de faturas 

decorrente do uso regular do serviço, e diante destes fatos, entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano, requerendo a improcedência dos 

pedidos. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora ou áudio de 

gravações, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação 

perde a relevância, já que não há prova sequer da contratação. Os 

documentos deveriam ter acompanhado a contestação, o que não 

ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender 

os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo 

certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de 

outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas consequências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante não possui outras 

restrições nos órgãos de proteção ao crédito, assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Por fim em relação ao Pedido Contraposto da 

Reclamada deve ser indeferido, por não estar comprovada a relação 

contratual entre as partes. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, 

para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento 

que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido 

de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a 

inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 101,89 (cento e um reais e 

oitenta e nove centavos) , gerado pelo contrato nº 195026953 , inscrita em 

19/10/2016, discutido nos presentes autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; Julgo IMPROCEDENTE o Pedido 

Contraposto da reclamada. RETIFICO de Ofício o valor da causa para R$ 

15.101,89 (quinze mil, cento e um reais e oitenta e nove centavos). Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000355-45.2017.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARIA PEDROSA DE ARRUDA OLIVEIRA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VISTOS EM 

SENTENÇA. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. VALOR 

DA CAUSA Conforme se denota a parte reclamante atribuiu o valor de 

causa abaixo do estabelecido na legislação: “Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação em que 

há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores 

de todos eles”. No mesmo artigo do Código de Processo Civil estabelece: 

“§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa 

quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que 

se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. O reclamante 

requer condenação em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

e duzentos reais) e a inexigibilidade do débito de R$ 145,93 (cento e 

quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), determino de ofício a 

modificação do valor de causa para R$ 15.145,93 (quinze mil, cento e 

quarenta e cinco reais e noventa e três centavos). PRELIMINAR DE 

GRATUIDADE A parte reclamada em preliminar impugnou o deferimento de 

Justiça Gratuita da reclamante. Em analise dos autos observo que embora 

conste no sistema PJE o pedido de Justiça Gratuita da reclamante, o 

referido pedido não consta da petição inicial, sendo que a parte autora não 

acosta declaração de hipossuficiência e nenhum comprovante de 

incapacidade finaceira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Passo à analise do mérito. Os pedidos do autora são 

procedentes. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos morais promovida por Maria Pedrosa De Arruda 

Oliveira em face de Embratel Tvsat Telecomunicações S/A. Em síntese, 

aduziu a proponente que tentou efetuar a compra de veículo novo, mas 

não logrou êxito pois havia uma restrição em seu nome por uma suposta 

dívida contraída junto à requerida, no valor de R$ 145,93 (cento e quarenta 

e cinco reais e noventa e três centavos), gerado pelo contrato nº 

211620990, inscrita em 05/02/2016. Contudo, esclareceu que o débito é 

indevido e que não deve nada e nega ainda relação jurídica com a 

reclamada, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto 

ao cadastro de pessoas inadimplentes e que provavelmente foi vítima de 

fraude. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas 

para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que a 

negativação é devida, tendo em vista que a reclamante era titular da 

assinatura do plano Claro/TV nº 021/11758872-3, instalado em data de 

28/09/2015 e cancelado em data de 15/04/2017 por falta de pagamento de 

faturas decorrente do uso regular do serviço, e diante destes fatos, 

entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, requerendo a 

improcedência dos pedidos. Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, áudio de gravações, comprovante de instalação e 

desinstalação dos serviços, apresentando apenas telas unilaterais que 

isoladas de outras provas não possuem força probatória, de sorte que a 

questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que 

não há prova sequer da contratação. Os supostos documentos deveriam 

ter acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez 

prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da reclamante no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante não possui outras 

restrições nos órgãos de proteção ao crédito e nem ações em andamento, 

assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, 

os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 
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arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a 

inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 145,93 (cento e quarenta e cinco 

reais e noventa e três centavos) , gerado pelo contrato nº 211620990, 

inscrita em 05/02/2016, discutido nos presentes autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; INDEFIRO o Pedido de 

Justiça Gratuita da reclamante. RETIFICO de Ofício o valor da causa para 

R$ 15.145,93 (quinze mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e três 

centavos). Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 23 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-87.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR REIS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES OAB - PR0029409A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000197-87.2017.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

ADEVAIR REIS DE CASTRO REQUERIDO: NEGRESCO S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

Inexistindo questão preliminar, passo à análise do mérito. A execução se 

encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra cumprida, 

devidamente depositado e levantado através de Alvará Judicial em juízo 

(IDS 12178651, 12178664, 12178674, 12188578, 12200972, 12224267 e 

12317764). Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação, 

saliento que não há óbice ao fim do cumprimento de sentença. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que os valores se encontram devidamente quitados, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Compulsando os 

documentos juntados a exordial verifico que A advogada Suzinete Costa 

De Almeida, OAB/MT nº 21.291, com poderes para receber e dar quitação, 

levantou os valores depositados em Juízo nos termos requeridos. Ante o 

exposto, opino pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Arquive-se Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 23 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-22.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CERQUEIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000751-22.2017.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. 

REQUERENTE: MARCIA CERQUEIRA DE MELO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, 

desacompanhada de declaração de hipossuficiência e comprovante de 

incapacidade financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – PERÍCIA 

Em contestação, a empresa Reclamada alegou a incompetência deste 

Juizado para processamento da causa, ao argumento de se tratar de 

matéria complexa, que dependeria de realização de prova pericial, sendo 

que a arguição não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de que em 

sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, 

desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada (opino). 

ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a análise do MÉRITO. Os 

pedidos da reclamante são improcedentes. Alega a Parte Autora, em 

síntese, que é titular da Unidade Consumidora nº 6/2504681-4 e no dia 

17/10/2016 a rede elétrica que abastece sua unidade consumidora 

supostamente foi afetada por interrupção de energia elétrica, o que teria 

perdurado 03 DIAS, incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral . O 

caso se trata de causa repetitiva e a empresa reclamada acostou em 

diversas demandas o relatório de interrupções, aduz que a energia 

retornou e que o defeito se deu por interrupção devido a “caso fortuito e 

força maior”, enfatiza que durante o mês de Outubro/2016 as quedas 

foram recorrentes na região: SINDICET/SRUCINTE- INTERRUPÇÕES DA UC 

V1.13 Registro: 17/10/2016 Registro: 18/10/2016 Registro: 20/10/2016 

Registro: 24/10/2016 Registro: 31/10/2016 A autora junta várias 

conversas comprovando a oscilação no fornecimento de energia, assim 

como alega que o fornecimento na cidade de Planalto da Serra é irregular, 
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gerando uma condenação em vias de ação civil pública. A relação jurídica 

estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, rege-se pelo 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 

2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora como 

destinatária final, de modo que patente à incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Inicialmente, insta 

pontuar que nas demandas julgadas por esse juízo havia consideração 

quanto aos danos morais na situação versada, porém em recente julgado 

do Superior Tribunal de Justiça, ficou clarividente que a situação deve ser 

apreciada sobre outra ótica, vejamos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. 

DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso 

especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O 

propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela 

recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à 

residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após 

temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos 

argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não 

obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento 

do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial 

é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira 

acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/03/2018) O evento ocorrido à época deu ensejo ao maçante 

ajuizamento de ações por parte de consumidores no intuito de verem-se 

compensados pelos danos morais alegadamente sofridos decorrentes da 

suposta demora no restabelecimento do serviço por parte da 

concessionária. Existem em trâmite mais 100 (cem) processos sobre o 

mesmo fato, ficou evidenciado pelo ingresso de ações repetitivas que 

houve uma falha generalizada por três dias no fornecimento de energia do 

município. De fato, para haver a compensação dos danos morais, devem 

estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil em 

geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente 

suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o 

âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em 

dano moral indenizável. Devemos considerar que a população da cidade é 

de 2.726 pessoas, sendo certo que se todos os consumidores da 

empresa ingressarem em juízo e obtiverem indenizações volumosas, 

poderá diminuir de forma significativa o patrimônio da empresa, causando 

danos aos demais consumidores da concessionária. (Índice IBGE - 

h t tps : / /c idades. ibge .gov .br /b ras i l /mt /p lana l to -da-ser ra /panorama) 

Analisando a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos 

morais supostamente oriundos do mesmo evento que assolou a região, as 

condenações reiteradas poderiam inviabilizar as atividades da própria 

prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no 

aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região. 

Nessa esfera, a promovente alegou fatos que, conquanto causem 

aborrecimento, não superam a condição de dissabor cotidiano, não 

gerando danos morais. Desse modo, adotando-se esta nova inteligência 

ventilada pelo STJ não se afigura a hipótese de condenação em danos 

morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em 

motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino no mérito pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, determinando o 

arquivamento dos autos após o transito em julgado; INDEFIRO o Pedido de 

Justiça Gratuita. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010458-60.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA SEGAL DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 8010458-60.2015.8.11.0024, : Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. EXEQUENTE: 

VERA LUCIA SEGAL DOS SANTOS EXECUTADO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do mérito. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

cumprida, devidamente depositado e levantado através de Alvará Judicial 

em juízo (IDS. 11779785, 11779788, 11779799, 11779817, 11826826, 

11826820, 11924349 e 12292621). Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há 

satisfação da obrigação, saliento que não há óbice ao fim do cumprimento 

de sentença. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Compulsando os documentos juntados a exordial verifico que a 

reclamante VERA LUCIA SEGAL DOS SANTOS, levantou os valores 

depositados em Juízo nos termos requeridos. Ante o exposto, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com fundamento no art. 

924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Arquive-se Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 
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____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-80.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVANY NEVES DOS SANTOS ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000385-80.2017.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. 

REQUERENTE: EVANY NEVES DOS SANTOS ASSUNÇAO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do mérito. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra cumprida, devidamente depositado e levantado 

através de Alvará Judicial em juízo (IDS 11804297, 11804291, 11804283, 

11804276, 11902911, 120412016 e 12293561). Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há satisfação da obrigação, saliento que não há óbice ao fim do 

cumprimento de sentença. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Compulsando os documentos juntados a exordial 

verifico que a o advogado RAFAEL SOUZA NASCIMENTO, OAB/MT nº 

21.417-O, com poderes para receber e dar quitação , levantou os valores 

depositados em Juízo nos termos requeridos. Ante o exposto, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com fundamento no art. 

924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Arquive-se Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Le i  n º .  9 .099 /95 .  B raz  Pau lo  Pago t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-59.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARLINA GALVAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000367-59.2017.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: OSMARLINA GALVÃO DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 24 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-30.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES SOCIEDADE COMERCIAL IMPORTADORA HERMES S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000216-30.2016.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO 

PREÇO]. REQUERENTE: EDINÉIA SANTANA DA SILVA REQUERIDO: 

HERMES SOCIEDADE COMERCIAL IMPORTADORA HERMES S.A. Vistos 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar 

o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a 

audiência de conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, 

sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 24 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 
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Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-56.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA MOREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000697-56.2017.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ESPÉCIES DE CONTRATOS, PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS, RESCISÃO / RESOLUÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, NULIDADE / INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO, LIMINAR]. REQUERENTE: 

LEILA CRISTINA MOREIRA DA CRUZ REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS 

LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. ACOLHO a retificação do polo passivo da Demanda para SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA em substituição a SKY BRASIL 

LTDA, em razão de incorporação societária. Trata-se de ação de rescisão 

de contrato c/c declaratória de inexistência de débito c/c danos morais c/c 

pedido de antecipação de tutela proposta Por LEILA CRISTINA MOREIRA 

DA CRUZ em face de SKY Brasil Serviços LTDA. Analisando os autos, 

observo a audiência de conciliação tornou-se exitosa ID 11485174, sendo 

que as partes entraram em acordo e transigiram e a quitação foi realizada 

conforme documentos dos (IDS 11692778, 11692796, 12230541 e 

12230555). Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

homologo por sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo 

recursal e, consequentemente, extingo o processo com resolução de 

mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Após, ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 24 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito Parte superior do formulárioParte inferior do formulárioParte 

superior do formulárioParte inferior do formulári

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010670-81.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON FRANCA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0010405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

JOSE RENATO DE FRANCA OAB - MT0016096A (ADVOGADO)

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT0015249S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 8010670-81.2015.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: ADEMILSON FRANCA 

DE QUEIROZ REQUERIDO: TÓKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., 

DINÂMICA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

ACOLHO a DESISTÊNCIA DE RECURSO INOMINADO pleiteada pelo 

recorrida Dinâmica Comércio e Serviços Automotivos LTDA , em razão de 

acordo firmado entre as partes após o julgamento da Demanda. Trata-se 

de ação de Reclamação Cível c/c pedido de antecipação de tutela 

proposta por Ademilson Franca De Queiroz em face de Tókio Marine Brasil 

Seguradora S.A. e Dinâmica Comércio E Serviços Automotivos LTDA 

Analisando os autos, observo que após o julgamento da Demanda as 

partes transigiram e firmaram acordo conforme (ID 11674529), e a 

quitação foi realizada conforme documentos dos (IDS 11901057, 

11901062 e 12276089). Portanto, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem como a desistência 

do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo com 

resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Após, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 24 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito Parte superior do formulárioParte inferior do 

formulárioParte superior do formulárioParte inferior do formulári

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-94.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR LUIZ DO REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000009-94.2017.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JOSEMAR LUIZ DO REGO REQUERIDO: 

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do mérito. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

cumprida, devidamente depositado e levantado através de Alvará Judicial 

em juízo (IDS 10751144, 10751146, 10751147, 10751149, 11190897, 

11109899, 11190903, 11190912, 11190917, 11309213,11762382 e 

12315026). Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação, 

saliento que não há óbice ao fim do cumprimento de sentença. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que os valores se encontram devidamente quitados, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Compulsando os 

documentos juntados a exordial verifico que o advogado Roger Fernandes 

OAB/MT nº 8.343, com poderes para receber e dar quitação, levantou os 

valores depositados em Juízo nos termos requeridos. Ante o exposto, 

opino pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Arquive-se Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 
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de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 24 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000600-56.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000600-56.2017.8.11.0024, : Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. EXEQUENTE: 

PABLO RAMIRES FONSECA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos em Sentença. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

Cuida-se de ação de título executivo fundado em honorários advocatícios 

como de fensor  da t ivo ,  re fe ren te  aos  Processos  n º 

1340.65.2016.811.0024 - Código 80485: expedida em 05/05/2015 – 1,5 

URHs; R$ 1.326,62 - Processo nº 1340.65.2016.811.0024 - Código 39372: 

expedida em 09/08/2017 – 1,5 URHs; R$ 1.320,96 - Processo nº 

1489.27.2017.811.0024 - Código 90745: expedida em 04/09/2017 – 03 

URHs, R$2.641,32 - Processo nº 1201-79.2017.811.0024- Código 90.102: 

expedida em 04/09/2017 – 1,5 URHs, R$ 1.320,66 - Processo nº 

3129.36.2015.811.0024 - Código 76596: expedida em 04/09/2017 – 03 

URHs, R$ 2.641,32 - Processo nº 2669.49.2015.811.0024 - Código 75615: 

expedida em 18/08/2017 – 02 URHs; R$ 1.760,34 - Processo nº 

2725.19.2014.811.0003 - Código 67268: expedida em 01/09/2017 – 1,5 

URHs; R$ 1.321,42 - Processo nº 1335.77.2011.811.0024 - Código 72583: 

expedida em 01/09/2017 – 1,5 URHs; R$ 1.321,42 - Processo nº 

2756.05.2015.811.0024 - Código 75796: expedida em 25/02/2016 – 01 

URHs; R$ 944,57 - , perfazendo o total de R$ 17.239,95 (dezessete mil 

duzentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos). A parte 

exequente postula o valor de R$ 17.239,95 (dezessete mil duzentos e 

trinta e nove reais e noventa e cinco centavos). De acordo com o 

Enunciado 3, do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “a 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do Código de Processo Civil, facultando-se 

a oposição de embargos nos próprios autos.” (Aprovado XIII Encontro – 

Cuiabá e Alterado XV Encontro Cuiabá). Ocorre que mesmo devidamente 

citada a parte executada não opôs Embargos à Execução, conforme 

petição certificado nos autos (ID: 11252965). Registre-se, de início, que “a 

decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo 

possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos 

arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da 

participação do Estado no processo e de apresentação à esfera 

administrativa para a formação do título”. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 

1537336 / MG, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 

28/09/2015; STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 

544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Tendo em vista a 

ausência de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da decisão que 

arbitrou os honorários, cabe sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o valor apresentado pela exequente R$ 17.239,95 

(dezessete mil duzentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos) 

e DETERMINO o encaminhamento do feito à Central de RPV, à devida 

atualização de do montante devido. Após o retorno, expeça-se Oficio 

Requisitório em favor da autora, Transitada em julgado e, após, arquive-se 

com as baixas necessárias. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de março de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010388-09.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEUNICE ALVARENGA DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 8010388-09.2016.8.11.0024, : Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. EXEQUENTE: DEUNICE ALVARENGA DOS ANJOS 

EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. Inexistindo 

questão preliminar, passo à análise do mérito. A execução se encontra 

satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que 

o objeto da presente execução se encontra cumprida, devidamente 

depositado e levantado através de Alvará Judicial em juízo (IDS 11533821, 

11604831, 12019100, 12047371, 12316155, 12349106 e 13249098). Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há satisfação da obrigação, saliento que não 

há óbice ao fim do cumprimento de sentença. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que os valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Compulsando os documentos 

juntados a exordial verifico que o advogado ALEIR CARDOSO DE 

OLIVEIRA OAB/MT nº 13.741, com poderes para receber e dar quitação, 

levantou os valores depositados em Juízo nos termos requeridos. Ante o 

exposto, opino pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Arquive-se Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010243-89.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA CRUZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 8010243-89.2012.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL, DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. REQUERENTE: RAIMUNDA 

CRUZ DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em 
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Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do mérito. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra cumprida, devidamente depositado e levantado 

através de Alvará Judicial em juízo (IDS 11496860, 11496861, 11576415, 

11728736 e 12292205). Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há satisfação 

da obrigação, saliento que não há óbice ao fim do cumprimento de 

sentença. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Compulsando os documentos juntados a exordial verifico que o 

advogado Cleilson Menezes Guimarães OAB/MT nº 9.960, com poderes 

para receber e dar quitação, levantou os valores depositados em Juízo 

nos termos requeridos. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Arquive-se Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz 

P a u l o  P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000110-34.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ARAUJO VALERIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000110-34.2017.8.11.0024, : Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. EXEQUENTE: WILSON 

ARAUJO VALÉRIO EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do mérito. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra cumprida, devidamente depositado e levantado 

através de Alvará Judicial em juízo (IDS 11216748, 11216769, 11311039, 

11514286, 11728179 e 12291898). Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há 

satisfação da obrigação, saliento que não há óbice ao fim do cumprimento 

de sentença. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Compulsando os documentos juntados a exordial verifico que o 

advogado Ernandes dos Santos, OAB/MT nº 17.663, com poderes para 

receber e dar quitação, levantou os valores depositados em Juízo nos 

termos requeridos. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Arquive-se Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz 

P a u l o  P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 26 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-32.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIA DOS SANTOS FARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000621-32.2017.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: ADRIA DOS SANTOS FARIA DE SOUZA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS EM SENTENÇA. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos do art. 

355, inciso I do NCPC. GRATUIDADE A parte reclamante solicitou a 

gratuidade da justiça, acostando declaração de hipossuficiência, porém 

não acosta nenhum comprovante de incapacidade financeira. Sobre o 

tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. A promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo à analise do 

mérito. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos morais promovida por Adria Dos Santos Faria De 

Souza em face de Telefônica Brasil S.A. Em síntese, aduziu a proponente 

que tentou efetuar uma compra de um aparelho celular pelo crediário mas 

não logrou êxito pois havia uma restrição em seu nome por uma suposta 

dívida contraída junto à reclamada, no valor de R$ 294,85 (duzentos e 

noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), gerado pelo contrato 

nº 0271286944, inscrita em 21/09/2016. Contudo, esclareceu que o débito 

é indevido e que não deve nada e nega ainda relação jurídica coma 

reclamada, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto 

ao cadastro de pessoas inadimplentes e que provavelmente foi vítima de 

fraude. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas 

para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que a 

negativação é devida, tendo em vista que o reclamante era usuária da 

assinatura vinculada conta/linha vinculadas ao seu CPF, linha de acesso 

conta nº 0271286944, linha nº (92) 993343976, ativado em data de 

14/02/2016 e cancelada por inadimplência por falta de pagamento de 
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faturas decorrente do uso regular da referida linha referente ao ano 2016, 

e diante destes fatos, entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, 

requerendo a improcedência dos pedidos e a condenação da reclamante 

em litigância de má fé. A reclamante não impugnou a contestação e 

documentos juntados pela reclamada, não vislumbrando portanto direito a 

ser acolhido. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve 

as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. A análise dos 

documentos acostados ao processo leva à conclusão que a Reclamada 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do CPC, de comprovar a origem do débito que ensejou a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando nos autos Termo de Adesão de Serviços SMP (ID Nº 115404496) 

devidamente assinado pela reclamante, cuja assinatura é idêntica ao 

documento de identidade e Procuração juntados na peça inicial, 

corroborados por demais documentos representados por relatório de 

ligações, telas unilaterais com dados pessoais da autora, fazendo prova 

da contratação dos seus serviços. Logo, tendo sido comprovada a 

relação contratual entre as partes, e, via de conseqüência, que a inserção 

do nome da reclamante é devido, devendo o débito discutido nos autos ser 

declarada legal. Com relação aos pedidos de declaração de inexistência 

de débito e danos morais pleiteados pela reclamante, são indevidos tendo 

em vista que a reclamada comprovou a relação contratual entre as partes 

e a origem da dívida, portanto improcedentes os pedidos. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013)” DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO no mérito pela IMPROCEDÊNCIA 

formulados na inicial, determinando o arquivamento dos autos após o 

trânsito em julgado desta decisão. OPINO pela condenação da parte 

Reclamante, por alterar a verdade dos fatos, à pena de litigância de má-fé 

em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertido em favor da parte Reclamada, 

na forma do artigo 81, do NCPC. Do mesmo modo, OPINO pela condenação 

da parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais), levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º e incisos do 

NCPC. REVOGO a Liminar de Antecipação de Tutela deferida nos autos 

conforme (ID Nº 10740552). Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 24 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-29.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARQUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000466-29.2017.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: SANDRA MARQUES DA CUNHA 

REQUERIDO: CLARO S.A. VISTOS EM SENTENÇA. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos do art. 

355, inciso I do NCPC. VALOR DA CAUSA Conforme se denota a parte 

reclamante atribuiu o valor de causa abaixo do estabelecido na legislação: 

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção 

e será: VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles”. No mesmo artigo do 

Código de Processo Civil estabelece: “§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por 

arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas 

correspondentes. O reclamante requer condenação em danos morais no 

valor de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais) e a inexigibilidade 

do débito de R$ 45,50 (quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), 

determino de ofício a modificação do valor de causa para R$ 9.415,50 

(nove mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta centavos). PRELIMINAR 

GRATUIDADE A parte reclamante solicitou a gratuidade da justiça, 

acostando declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum 

comprovante de incapacidade financeira, sendo o pedido impugnado pela 

reclamada. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. A promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINAR DE 

INÉPCIA DA INICIAL Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, tendo em vista 

que a parte reclamante na peça de impugnação comprovou que o 

comprovante de endereço juntado na peça inicial pertence ao seu genitor, 

com quem ainda reside uma vez que não possui residência própria. Passo 

à analise do mérito. Os pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

morais promovida por Sandra Marques Da Cunha em face de Claro S.A. 

Em síntese, aduziu a proponente que tentou efetuar uma compra por 

crediário mas não logrou êxito pois havia uma restrição em seu nome por 

uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de R$ 45,50 

(quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), gerado pelo contrato nº 

102005272, inscrita em 07/04/2015. Contudo, esclareceu que o débito é 

indevido e que não deve nada e nega ainda relação jurídica coma 

reclamada, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto 

ao cadastro de pessoas inadimplentes e que provavelmente foi vítima de 

fraude. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas 

para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que a 

negativação é devida, tendo em vista que o reclamante era usuária da 

assinatura nº 102005272, vinculada conta/linha vinculadas ao seu CPF , 

conta nº 2595902981, linha de acesso nº (65) 99313-5402, habilitada em 
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23/10/2013 e cancelada por inadimplência por falta de pagamento de 

faturas decorrente do uso regular da referida linha, e diante destes fatos, 

entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, requerendo a 

improcedência dos pedidos e a condenação da reclamante em litigância de 

má fé. O Reclamante impugnou a peça contestatória e documentos 

juntados pelo reclamada, mas não vislumbrando portanto direito a ser 

acolhido. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. A análise dos documentos acostados ao processo 

leva à conclusão que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a 

origem do débito que ensejou a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito, juntando gravação de áudio de conversa 

onde a reclamante aceita e confirma a migração referente a contratação 

do plano Claro Controle, confirmando ainda seus dados pessoais (CPF, 

data de nascimento, nome da mãe, endereço), corroborados por demais 

documentos representados por extratos de pagamentos, relatório de 

ligações, telas unilaterais com dados pessoais da autora, fazendo prova 

da contratação dos seus serviços. Logo, tendo sido comprovada a 

relação contratual entre as partes, e, via de conseqüência, que a inserção 

do nome da reclamante é devido, devendo o débito discutido nos autos ser 

declarada legal. Com relação aos pedidos de declaração de inexistência 

de débito e danos morais pleiteados pela reclamante, são indevidos tendo 

em vista que a reclamada comprovou a relação contratual entre as partes 

e a origem da dívida, portanto improcedentes os pedidos. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013)” Por fim o Pedido Contraposto da 

reclamada deve ser deferido no valor da negativação, tendo em vista que 

não apresentou o cálculo da evolução da dívida. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela rejeição das 

preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA formulados na inicial, 

determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta 

decisão. OPINO pela condenação da parte Reclamante, por alterar a 

verdade dos fatos, à pena de litigância de má-fé em R$ 1.000,00 (mil 

reais), a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 

81, do NCPC. Do mesmo modo, OPINO pela condenação da parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), 

levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º e incisos do NCPC. 

CONDENO a reclamante no Pedido Contraposto no valor de R$ 45,50 

(quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) corrigidos monetariamente 

pelo INPC e juros legais de 1% ao mês a partir do vencimento da dívida. 

RETIFICO de Ofício o valor da causa para R$ 9.415,50 (nove mil 

quatrocentos e quinze reais e cinquenta centavos). Deixo de condenar a 

reclamante no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 23 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-90.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO SILVA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI MELO MOREIRA OAB - MT2626/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE VITÓRIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNESTO CAMPOS FILHO OAB - MT0006666A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000061-90.2017.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: APARECIDO SILVA DA GUIA 

REQUERIDO: MAGAZINE VITÓRIA Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos 

do art. 355, inciso I do NCPC. Passo à analise do mérito. Os pedidos do 

autor são improcedentes. Trata-se de ação declaratória c/c indenização 

por danos morais promovida Aparecido Silva da Guia em face de 

Magazine Vitória. Em apertada síntese, afirma o reclamante que fez 

compras na loja da reclamada, parcelando o pagamento em 04 

prestações, procedendo a quitação de todas parcelas antecipadas 

conforme comprovantes de pagamento constante dos autos ID nº 

4730030, mas mesmo assim teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito indevidamente, pois pagou rigorosamente em dia as 

compras efetuadas na loja da reclamada, razão pela qual a inserção do 

seu nome no cadastro de inadimples é indevida. Que buscou resolver a 

questão administrativamente, mas a tentativa foi inexitosa e diante disto, 

ingressa com a presente demanda visando além da declaração de 

inexistência dos débitos, indenização moral. A reclamada por seu turno, 

informou que realmente o reclamante efetuou compras em sua loja para 

pagamento em 04 (quatro) vezes na forma parcelada, pagando as 03 

(três) primeiras parcelas na data do vencimento, sendo que a última 

parcela com vencimento em data de 14/04/2016 ficou em aberto pelo 

período de aproximadamente 120 (cento e vinte) dias, sendo paga em data 

de 30/08/2016, motivo pelo qual buscou receber seu crédito pela via de 

cobranças, mas em momento algum levando a inserção do nome da 

reclamante aos órgãos de proteção ao crédito. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em suposta negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Em análise minuciosa da documentação é clarividente e 

incontroversa a relação contratual entre as partes, sendo que a dívida 

procedeu da compra pelo reclamante de produtos da parte reclamada. O 

reclamante acosta comprovantes de pagamentos demonstrando que os 

pagamentos foram efetivados antecipadamente ao vencimento inclusive a 

última parcela na data de 30/03/2016, mas em momento algum trouxe aos 
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autos comprovante da efetivação da negativação de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Insta salientar, que embora haja 

divergência com relação a data de pagamento da última parcela, a 

reclamada confirma que recebeu a ultima parcela na data de 30/08/2016 e 

que não negativou o reclamante nos órgão de proteção ao crédito. Desta 

forma, restando comprovada a existência de relação contratual entre as 

partes, bem como a quitação da dívida e ausência de negativação nos 

órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em declaração de 

inexistência de débito ou indenização por dano moral, tendo em vista os 

fatos não ultrapassarem a esfera do mero aborrecimento. Outrossim, é 

interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano 

moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o 

dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. DISPOSITIVO Posto isto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, determinando o 

arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 17 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-44.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE LUCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ABREU SOUSA OAB - MT16283 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Número do 

Processo: 1000174-44.2017.8.11.0024, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

ROSIANE LUCIA DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se 

de recurso de embargos de declaração interposto pela parte reclamada 

VIVO S.A contra sentença proferida no presente feito. Em breve síntese 

da lide cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido 

de indenização por danos morais, alegando ter descoberto a existência de 

restrição em seu nome junto à Reclamada. Sustentou a parte promovente 

que não possuía nenhum negócio junto à promovida, entretanto, foi 

surpreendida ao tomar conhecimento de que o seu nome estava 

cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito. A reclamada não 

conseguiu provar a relação contratual com a parte, sendo condenada nos 

seguintes termos: Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade 

dos débitos no valor de R$ 128,07 (cento e vinte e oito reais e sete 

centavos) , gerado pelo contrato nº 0284856424, inscrita em 08/02/2017, 

discutido nos presentes autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome 

da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente 

a este débito; INDEFIRO os Pedidos de Litigância de Má Fé e Contraposto. 

A reclamada ingressa com Embargos de Declaração contra a sentença 

proferida e alega que a decisão não apreciou o feito corretamente no 

tocante a fundamentação dos danos morais. Ocorre que os pontos 

apresentados foram analisados, enfatizando-se que não se prestam os 

embargos para rediscutir questões já apreciadas. Cuida lembrar que o 

magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para, com 

segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e desde que, 

não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo 

princípio da livre convicção, não estando, portanto, obrigado a ater-se aos 

fundamentos elencados por quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma 

detalhada a todos os pontos e argumentos por eles suscitados. Neste 

sentido decidiu o Egrégio STF, ao exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) 

PR, Rel. o Min. Celso de Mello: Embargos de declaração Caráter infringente 

Inadmissibilidade Inocorrência dos pressupostos de embargabilidade 

Embargos rejeitados. Os embargos de declaração destinam-se, 

precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a 

suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido 

pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, 

inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de 

embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua 

específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de 

instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia 

jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos 

de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma 

inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, 

vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.? (Revista 

Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse sentido também, 

segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial dominante: É 

incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando ponto 

sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, 

do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que 

foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC?. (RSTJ 30/412). Em relação 

ao áudio de gravação apresentada tardiamente pela reclamada, referente 

a suposta contratação dos serviços pela reclamante, tenho que a prova 

encontra-se preclusa, pois a juntada tardia de documentos só é possível 

quando destinada a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados 

na Demanda, que não é o caso da prova apresentada pela reclamada nos 

presentes autos. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

opino pelo conhecimento dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e no mérito opino pelo NÃO ACOLHIMENTO. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 27 de 

Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-31.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA REIS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000440-31.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 99,89; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ALEXANDRA REIS DE CASTRO Parte Ré: 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos do art. 
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355, inciso I do NCPC. PRELIMINAR GRATUIDADE A parte reclamante 

solicitou a gratuidade da justiça, acostando declaração de 

hipossuficiência, porém não acosta nenhum comprovante de incapacidade 

financeira, sendo o pedido impugnado pela reclamada. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. A promovente não junta prova de sua condição 

financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo à analise do mérito. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos morais promovida por Alexandra Reis De Castro em face de 

Claro S.A. Em síntese, aduziu a proponente que tentou efetuar uma 

compra por crediário mas não logrou êxito pois havia uma restrição em 

seu nome por uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de 

R$ 99,89 (noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), gerado pelo 

contrato nº 103986941, inscrita em 19/07/2014. Contudo, esclareceu que 

o débito é indevido e que não deve nada e nega ainda relação jurídica 

coma reclamada, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes e que provavelmente foi vítima 

de fraude. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

que a negativação é devida, tendo em vista que o reclamante era usuária 

da assinatura Claro S/A nº 103986941, vinculada conta/linha vinculadas 

ao seu CPF, linha de acesso nº (65) 9321-6979, habilitada em 07/11/2013 

e cancelada por inadimplência por falta de pagamento de faturas 

decorrente do uso regular da referida linha referente aos meses de março 

à junho/2014, e diante destes fatos, entende que inexiste a obrigação de 

reparar o dano, requerendo a improcedência dos pedidos e a condenação 

da reclamante em litigância de má fé. Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. A análise dos 

documentos acostados ao processo leva à conclusão que a Reclamada 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do CPC, de comprovar a origem do débito que ensejou a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando nos autos documentos referente a contratação dos serviços de 

telefonia móvel, como comprovante na instalação dos serviços no 

endereço da reclamante, assim como histórico de pagamentos realizados 

pela reclamante, corroborados por demais documentos representados por 

extratos de pagamentos, relatório de ligações, telas unilaterais com dados 

pessoais da autora, fazendo prova da contratação dos seus serviços. 

Logo, tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via 

de consequência, que a inserção do nome da reclamante é devido, 

devendo o débito discutido nos autos ser declarada legal. Com relação 

aos pedidos de declaração de inexistência de débito e danos morais 

pleiteados pela reclamante, são indevidos tendo em vista que a reclamada 

comprovou a relação contratual entre as partes e a origem da dívida, 

portanto improcedentes os pedidos. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela rejeição das preliminares e 

no mérito pela IMPROCEDÊNCIA formulados na inicial, determinando o 

arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. 

INDEFIRO o Pedido de Justiça gratuita da reclamante. Deixo de condenar a 

reclamante no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 27 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-20.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE PINHEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000044-20.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LUCIANE PINHEIRO DE ARAÚJO Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos do art. 

355, inciso I do NCPC. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, acostando declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

nenhum comprovante de incapacidade financeira. Sobre o tema o Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. VALOR DA CAUSA Conforme se denota a parte 

reclamante atribuiu o valor de causa abaixo do estabelecido na legislação: 

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção 

e será: VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles”. No mesmo artigo do 

Código de Processo Civil estabelece: “§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por 

arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas 

correspondentes. O reclamante requer condenação em danos morais no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a inexigibilidade do débito de R$ 

194,97 (cento e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), 

determino de ofício a modificação do valor de causa para R$ 10.194,97 

(dez mil cento e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos). OPINO 

pela rejeição da preliminar de inépcia da inicial, em relação a falta 
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comprovação de eventuais danos morais, tendo em vista que a parte 

autora nega relação contratual e jurídica com a reclamada, razão pela 

pleiteia o referido dano, cabendo a reclamada comprovar a relação 

jurídica, que no presente caso a pretensão confunde-se com o mérito da 

Demanda. Passo à analise do mérito. Os pedidos da autora procedem em 

parte. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

indenização por danos morais promovida por Luciane Pinheiro De Araujo 

em face de Vivo S.A. Em síntese, aduziu a proponente que tentou efetuar 

uma compra por crediário mas não logrou êxito pois havia uma restrição 

em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor 

de R$ 194,97 (cento e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), 

gerado pelo contrato nº 0308100960, disponibilizada em 21/10/2017. 

Contudo, esclareceu que o débito é indevido e que não deve nada e nega 

ainda relação jurídica coma reclamada, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que a 

negativação é devida, tendo em vista que a reclamante era usuária da 

conta/linha vinculadas ao seu CPF , conta nº 0308100960, linha de acesso 

nº (65) 99997-3488, habilitada em 21/04/2017 e cancelada por falta de 

pagamento de faturas decorrente do uso regular da referida linha, e diante 

destes fatos, entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, 

requerendo a improcedência dos pedidos e a condenação da reclamante 

em litigância de má fé e alternativamente a aplicação da Súmula 385 STJ. 

Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora ou gravação 

de áudio, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação 

perde a relevância, já que não há prova sequer da contratação. O 

documento deveria ter acompanhado a contestação, o que não ocorreu. 

Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus 

serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente 

no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, 

inquestionável o dano moral sofrido pela autora que, certamente, não se 

limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais como 

as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua 

personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando avaria 

em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO 

INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão 

capaz de alterar o julgamento monocrático é de ser mantida a decisão. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE 

LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do ônus de provar a 

contratação do serviço questionado pela parte-autora. Inviabilidade da 

realização de prova negativa consumidor, pelo que não se mostra correta 

a cobrança realizada pela demandada. A indevida inscrição do nome do 

postulante em cadastros restritivos de crédito acarreta dano moral 

indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re ipsa. Fixação do 

montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o aborrecimento e 

o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais da proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas consequências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. Em relação a aplicação da Súmula 

385 STJ pleiteada pela reclamada, após buscas no PJE, encontramos um 

processo em andamento do qual consta uma restrição anterior 

preexistente, mas que foi objeto de acordo em audiência de conciliação, 

com a exclusão do débito, razão pela qual deixo de aplicar a Súmula 

Ministerial. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um 

só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Em 

relação ao Pedido de Litigância de Má fé deve ser indeferido, por não 

estarem presentes nenhuma das hipótese do art. 80 do NCPC. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade 

dos débitos no valor de R$ 194,97 (cento e noventa e quatro reais e 

noventa e sete centavos), gerado pelo contrato nº 0308100960, 

disponibilizada em 21/10/2017, discutido nos presentes autos; DETERMINO 

a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Julgo IMPROCEDENTE o 

Pedido de Litigância de Má Fé. INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita da 

reclamante. RETIFICO de Ofício o valor da causa para R$ 10.194,97 (dez 

mil cento e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos). Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 35/2018-CA

Excelentíssimo Senhor Mauricio Alexandre Ribeiro, Juiz de Direito Diretor 

do Fórum em substituição legal desta Comarca de Colíder/MT, no uso de 

suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.

Considerando que o Presidente do Conselho da Magistratura do Estado de 

Mato Grosso, conforme o ATO nº 253 que, resolve remover para Comarca 

de Colíder, para o cargo de Oficial de Justiça, nos termos do Provimento nº 
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26/2013 CM, de 14/08/2013 o servidor Tiago da Silva Gouveia, Matricula 

27052.

RESOLVE:

 Art. 1º LOTAR o Servidor Tiago da Silva Gouveia, matrícula 27052, Oficial 

de Justiça, na Central de Mandado desta Comarca de Colíder, a partir da 

assinatura do Termo de Entrada em Exercício.

Publique-se e cumpra-se, remetendo copia à Coordenadoria de Recursos 

Humano CRH.

Colíder-MT 02 de abril de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito Diretor do Foro

Em substituição legal

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001961-56.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO)

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1001961-56.2017.8.11.0009 AUTOR: 

JOSEFINA FERREIRA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 17 

DE MAIO DE 2018, ÀS 09H30, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada da 

audiência para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, 

ambos do NCPC), as quais deverão comparecer independentemente de 

intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as partes deverão 

formular requerimento neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da 

audiência, contendo a correspondente justificativa, na forma do § 4º, do 

art. 455, do NCPC. Intimem-se. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 21 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000936-08.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLENIR LURDES PONCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000936-08.2017.8.11.0009 AUTOR: 

CLENIR LURDES PONCIO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 24 DE 

MAIO DE 2018, ÀS 09H30, devendo as partes serem intimadas juntamente 

com seus respectivos advogados para comparecerem à audiência 

designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As partes terão o 

prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada da audiência para 

arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), 

as quais deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se 

pretenda a intimação destas, as partes deverão formular requerimento 

neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. 

Intimem-se. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário. Cumpra-se. Colíder, 21 de março de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000385-28.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000385-28.2017.8.11.0009 AUTOR: 

MARIA HELENA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 17 

DE MAIO DE 2018, ÀS 09H00, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada da 

audiência para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, 

ambos do NCPC), as quais deverão comparecer independentemente de 

intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as partes deverão 

formular requerimento neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da 

audiência, contendo a correspondente justificativa, na forma do § 4º, do 

art. 455, do NCPC. Intimem-se. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 22 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001194-18.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERNANDES CARDOSO RIGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1001194-18.2017.8.11.0009 AUTOR: 

TEREZINHA FERNANDES CARDOSO RIGO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o DIA 24 DE MAIO DE 2018, ÀS 09H00, devendo as partes serem 

intimadas juntamente com seus respectivos advogados para 

comparecerem à audiência designada, acompanhadas das testemunhas 

arroladas. As partes terão o prazo de até 10 (dez) dias antes da data 

designada da audiência para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. 

o art. 450, ambos do NCPC), as quais deverão comparecer 

independentemente de intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as 

partes deverão formular requerimento neste sentido no prazo de 30 

(trinta) dias antes da audiência, contendo a correspondente justificativa, 

na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. Intimem-se. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 22 de março de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002134-80.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 
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Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste(m) acerca da exceção de pré-executividade de id. 12337321 e 

documentos que a acompanha, bem como, acerca dos bens penhorados 

conforme id. 12427078. COLÍDER, 02 de abril de 2018. PATRÍCIA NOVAES 

COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 39341 Nr: 1276-52.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WADL, DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido da parte exequente à fl. 112.

Com o valor atualizado, oficie-se ao Cartório de Notas desta Comarca para 

proceder com o protesto do pronunciamento judicial, e ao SPC e ao 

SERASA para incluírem o nome do executado na lista de inadimplentes, 

nos termos do art. 528, § 1º, c.c. o art. 782, § 3º, do NCPC.

 Expeça-se novo mandado de prisão, atentando-se para a qualificação 

completa do executado (filiação, data de nascimento, documentos de 

identificação C.I.R.G. e CPF/MF) e faça constar no mandado que o 

cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 5º, do NCPC).

 Após o pagamento ou depósito das três últimas prestações anteriores ao 

ajuizamento da ação e das que se venceram no curso da execução, 

expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA.

 Alimente-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP.

 Cientifique-se a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Autoridade 

Policial.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO DE PRISÃO 

CIVIL e CARTA PRECATÓRIA.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48638 Nr: 2424-30.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLDO, RLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 Vistos.

Defiro o pedido da parte exequente à fl. 159.

Expeça-se novo mandado de prisão, atentando-se para o endereço 

atualizado do executado à fl. 159, e faça constar na missiva que o 

cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 5º, do NCPC).

 Após o pagamento ou depósito das três últimas prestações anteriores ao 

ajuizamento da ação e das que se venceram no curso da execução, 

expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA.

 Alimente-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP.

 Cientifique-se a Defensoria Pública, o Ministério Público e a autoridade 

policial.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO DE PRISÃO CIVIL, 

CARTA PRECATÓRIA e OFÍCIO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Colíder, 27 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 8484 Nr: 1267-03.2000.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DOS SANTOS MOTTA, CLEDI 

TEREZINHA MOTTA, VALTER CEZARINO, IRACI LOPES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO FONSECA AIRES - 

OAB:OAB/DF 15.959, Haroldo Wilson Martinez de Souza Júnior - 

OAB:OAB/PE, RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380, SANDRA 

FURTADO AYRES - OAB:OAB/DF 9.291, TIAGO FURTADO AYRES - 

OAB:OAB/DF 30.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Ante o exposto, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em 

dinheiro no montante da execução em tela, depositada em contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras em nome do(a) executado(a), por 

meio do sistema BACEN/JUD.Oficie-se às cooperativas de crédito SICREDI, 

SICOOB e UNICRED para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se há 

ativos financeiros em nome do(s) executado(s). Cumprida tal 

determinação, se infrutífera, intime-se o(a) exequente para que requeira o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Se positiva, ainda 

que parcialmente, intime-se a parte executada da realização da penhora, 

fazendo constar no mandado que no prazo legal poderá apresentar 

embargos (art. 915 do NCPC). Apresentados os embargos, certifique-se, 

intimando-se o exequente para se manifestar em igual prazo (art. 920 do 

NCPC). Não havendo embargos, igualmente, certifique-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57705 Nr: 1989-51.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS, 

ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, 

o exequente requer a penhora dos créditos financeiros porventura 

existentes em nome do(a) devedor(a).

 Nos termos do art. 835, inciso I e § 1º e art. 854, do Novo Código de 

Processo Civil, é prioritária a penhora em dinheiro, sendo cabível a 

penhora de valores depositados em conta corrente do(a) executado(a):

 “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira;

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais 

hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as 

circunstâncias do caso concreto”.

 “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

 Assim, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo possível a 

sua constrição por meio eletrônico, nos termos do art. 854 do NCPC.

 No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

créditos que eventualmente possua junto às instituições financeiras.

 Ante o exposto, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em 

dinheiro no montante da execução em tela, depositada em contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras em nome do(a) executado(a), por 
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meio do sistema BACEN/JUD.

 Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se o(a) exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para 

se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não havendo embargos, 

igualmente, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52976 Nr: 413-57.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAB, JVAB, FAAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, 

o exequente requer a penhora dos créditos financeiros porventura 

existentes em nome do(a) devedor(a).

 Nos termos do art. 835, inciso I e § 1º e art. 854, do Novo Código de 

Processo Civil, é prioritária a penhora em dinheiro, sendo cabível a 

penhora de valores depositados em conta corrente do(a) executado(a):

 “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira;

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais 

hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as 

circunstâncias do caso concreto”.

 “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

 Assim, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo possível a 

sua constrição por meio eletrônico, nos termos do art. 854 do NCPC.

 No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

créditos que eventualmente possua junto às instituições financeiras.

 Ante o exposto, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em 

dinheiro no montante da execução em tela, depositada em contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras em nome do(a) executado(a), por 

meio do sistema BACEN/JUD.

 Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se o(a) exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para 

se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não havendo embargos, 

igualmente, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 9582 Nr: 1562-40.2000.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANAH S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE KASTNER NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson de Siqueira Lima - 

OAB:56.7l0-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, 

o exequente requer a penhora dos créditos financeiros porventura 

existentes em nome do(a) devedor(a).

 Nos termos do art. 835, inciso I e § 1º e art. 854, do Novo Código de 

Processo Civil, é prioritária a penhora em dinheiro, sendo cabível a 

penhora de valores depositados em conta corrente do(a) executado(a):

 “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira;

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais 

hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as 

circunstâncias do caso concreto”.

 “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

 Assim, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo possível a 

sua constrição por meio eletrônico, nos termos do art. 854 do NCPC.

 No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

créditos que eventualmente possua junto às instituições financeiras.

 Ante o exposto, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em 

dinheiro no montante da execução em tela, depositada em contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras em nome do(a) executado(a), por 

meio do sistema BACEN/JUD.

 Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se o(a) exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para 

se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não havendo embargos, 

igualmente, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 3838 Nr: 1330-62.1999.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CLAUDENIR ZIRONDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOVIFARM S/A COM. E IND. FARMACÊUTICA 

DE MEDICAMENTOS VETERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT, 

ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aramis de Campos Abreu - 

OAB:60492

 Vistos.

 Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, 

o exequente requer a penhora dos créditos financeiros porventura 

existentes em nome do(a) devedor(a).

 Nos termos do art. 835, inciso I e § 1º e art. 854, do Novo Código de 

Processo Civil, é prioritária a penhora em dinheiro, sendo cabível a 

penhora de valores depositados em conta corrente do(a) executado(a):

 “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira;

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais 

hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as 

circunstâncias do caso concreto”.

 “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 
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em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

 Assim, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo possível a 

sua constrição por meio eletrônico, nos termos do art. 854 do NCPC.

 No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

créditos que eventualmente possua junto às instituições financeiras.

 Ante o exposto, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em 

dinheiro no montante da execução em tela, depositada em contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras em nome do(a) executado(a), por 

meio do sistema BACEN/JUD.

 Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se o(a) exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para 

se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não havendo embargos, 

igualmente, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88764 Nr: 1918-44.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE LOURDES MINELI VALENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, acerca da 

decisão de fls. 117, bem como para querendo,no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se sobre o cálculo de fls. 118/119, pugnando o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94760 Nr: 2535-67.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR BATISTA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON APARECIDO ROSSETO - 

OAB:OAB/MT 12.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para 

querendo, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se sobre o laudo pericial 

de fls. 94/95, pugnando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47972 Nr: 1768-73.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAVMG, LDAVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Ante o exposto, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em 

dinheiro no montante da execução em tela, depositada em contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras em nome do(a) executado(a), por 

meio do sistema BACEN/JUD. Cumprida tal determinação, se infrutífera, 

intime-se o(a) exequente para que requeira o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a 

parte executada da realização da penhora, fazendo constar no mandado 

que no prazo legal poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC). 

Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para 

se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não havendo embargos, 

igualmente, certifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87118 Nr: 561-29.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:MT - 

16.666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para 

querendo, no prazo legal, manifestar-se sobre o documento de fls. 

65/65vº, pugnando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54821 Nr: 2260-94.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para 

querendo, no prazo legal, manifestar-se sobre o documento de fls. 201, 

pugnando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92497 Nr: 975-90.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DA SILVA MAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, acerca da 

decisão de fls. 97, bem como para no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se sobre o cálculo de fls.98/99, requerendo o que entender de 

direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93382 Nr: 1592-50.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VEDOY DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, acerca da 

decisão de fls. 89, bem como para no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se sobre o cálculo de fls.90/91, requerendo o que entender de 

direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48715 Nr: 2505-76.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAVMG, LDAVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Vistos.

 Acolho o pleito do Ministério Público.

 Verifica-se que o executado foi intimado pessoalmente para efetuar o 

pagamento dos alimentos vencidos e vincendos. Contudo, não o fez, não 

provou ter feito e nem justificou a impossibilidade de fazê-lo.

 Assim, determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para a 

atualização do débito alimentar.

 Com o valor atualizado, oficie-se ao Cartório de Notas desta Comarca 

para proceder com o protesto do pronunciamento judicial, e ao SPC e ao 

SERASA para incluírem o nome do executado na lista de inadimplentes, 

nos termos do art. 528, § 1º, c.c. o art. 782, § 3º, do NCPC.

 Sem prejuízo das determinações exaradas, DECRETO A PRISÃO CIVIL de 

LINDAURO GONÇALVES NETO, brasileiro, separado, pecuarista, filho de 

José Antonio Gonçalves Neto e Nina Monteiro Gonçalves, natural de 

Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais, residente na Rua das Tilias, n° 28, 

em Sinop, Estado de Mato Grosso, pelo prazo de 01 (um) mês, nos termos 

do art. 528, § 3º, do NCPC, em regime fechado e separado dos presos 

comuns (art. 528, § 4º, do NCPC), devendo constar no mandado de prisão 

o valor do débito alimentar atualizado.

 Expeça-se mandado de prisão e faça constar na missiva que o 

cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 5º, do NCPC).

 Após o pagamento ou depósito das três últimas prestações anteriores ao 

ajuizamento da ação e das que se venceram no curso da execução, 

expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA.

 Alimente-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP.

 Cientifique-se o Ministério Público e a Autoridade Policial.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO DE PRISÃO CIVIL, 

CARTA PRECATÓRIA e OFÍCIO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão prolatada às 15h50 do dia 27/03/2018, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58156 Nr: 2442-46.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SEBASTIÃO DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, acerca da 

decisão de fls. 52, bem como para no prazo de 10(dez) dias apresentar o 

demosntrativo discriminado e atualizado do crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 14540 Nr: 2334-66.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, DONIZETH PEREIRA DE PAULA - OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para que, 

no prazo legal, manifestar-se nos autos sobre a certidão de fls. 90, 

requerendo o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58142 Nr: 2428-62.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson de Castro Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, acerca da 

decisão de fls. 107, e documentos de fls. 108/108, para querendo 

manifestar-se nos autos requerendo o que entender de direito ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49800 Nr: 531-67.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo legal, manifestar-se sobre o laudo pericial ás fls. 254/264, 

requerendo o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91945 Nr: 625-05.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo legal, manifestar-se sobre o laudo pericial ás fls. 102/108, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 43957 Nr: 856-13.2007.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTINA MONICA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, acerca da 

decisão de fls. 176, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31277 Nr: 2177-88.2004.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPREFÓS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, JORGE 

WANDERLEI KRAMBECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GALLI, EDILSON JARA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Plens - OAB:, EDSON 

PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 130/142, 

requerendo o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 25940 Nr: 2331-43.2003.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 156/157, 

requerendo o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88672 Nr: 1843-05.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SILVEIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz Ribeiro - 

OAB:119.945

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte requerida, para no 

prazo de 10(dez) dias, apresentar as alegações finais escritas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58788 Nr: 410-34.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENDO, EFNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se, sobre o documento de fls. 101/101vº, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85538 Nr: 2933-82.2013.811.0009

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIUVALDO ESTEVAM BOTAN, CARMELA 

VULLO BOTAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Amaro Rodrigues - 

OAB:84.933 MG, MARCOS EDMAR RAMOS ÁLVARES RODRIGUES - 

OAB:110.856-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos(as) Advogados(as) das partes, para no prazo 

de 05(cinco) dias manifestar-se sobre os documentos de fls. 197/203, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36640 Nr: 3309-49.2005.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PIRES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERAFIM INACIO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) do heideiro Josiel Pires de 

Siqueira, para que no prazo de 15(quinze) dias manifestar o interesse na 

doação de sua cota em favor do herdeiro José Inácio Bezerra, bem como 

INTIMAR os demais herdeiros para no mesmo prazo, apresentarem o 

comprovante do imposto sobre Transmissão de Causa Mortis e Doação, já 

que abriram mão de suas cotas em favor de José Inácio Bezerra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 7667 Nr: 867-86.2000.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ LOPES CONSONE, SEBASTIÃO CONSONE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JOSE SCHWERZ - 

OAB:12254/SC, SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3.536-B, Laercio Faeda - OAB:MT/3.589 - B, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A, Nelson Feitosa - 

OAB:3839/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da parte embargada, através de seus Advogados, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o valor da condenação em 

custas, conforme sentença, sendo:

 - o valor de R$ 449,50(quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta 

centavos) de custas processuais; INFORMA-SE ainda que o pagamento 

deverá ser através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

Serviços->Guias->Custas e Taxas Finais ou remanescentes (ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home). ADVERTIDO que uma vez 

transcorrido o referido prazo, será tomada as providências cabíveis, 

encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao Departamento de Controle e 

Arrecadação- DCA/MT, para a devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO 

ESTADO e PROTESTO em cartório, nos termos do Provimento nº 

40/2014-CGJ, Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58283 Nr: 2569-81.2011.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDS, GERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCE NÚBIA BALDO DOS 

SANTOS MACULAN - OAB:OAB-MT 20.027/O, THAIZA SILVA BRITO - 

OAB:MT 21929/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte requerente, acerca da 

decisão de fls. 61, pugnando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96187 Nr: 3395-68.2015.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA ALVES DA SILVA, JOSÉ ROBERTO 

ALVIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte Embargada, acerca da 

decisão de fls. 21, e documentos de fls. 22/23, pugnando o que entender 

de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 30209 Nr: 1519-64.2004.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDI ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIBENS - ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar sobre o documento de fls. 149, pugnando o que entnder 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 11780 Nr: 3065-18.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos de 

Mato Gro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte requerido, para no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar sobre ás fls. 360/379vº, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89101 Nr: 2189-53.2014.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S R DE OLIVEIRA SILVA & SILVA LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar sobre o mandado/certidão fls. 149/150, requerendo o que 

entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 109621 Nr: 130-53.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR LEANDRO FOGLIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rodrigues de Oliveira - 

OAB:SP 400.070, SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE - OAB:SP 

101.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para providenciar o 

RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 18,00 

(dezoito reais) , para cumprimento do mandado de intimação expedido, 

INFORMA-SE ainda que o depósito deverá ser realizado - através da 

emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Diligências (ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95507 Nr: 2960-94.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.F. DO AMARAL, MARIA DIRCE GELDES DO 

AMARAL, APARECIDO EDSON DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo legal manifestar-se, sobre a certidão de fls.31, requerendo o que 

entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90873 Nr: 3652-30.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTM, EDSON DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDE TRANSPORTES LTDA, ORION TURISMO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Gomes de Almeida - 

OAB:OAB/5.985

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte requerida, para no 

prazo de 10(dez), apresentar as alegações finais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 43120 Nr: 57-67.2007.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICARO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Marques dos Santos - 

OAB:OAB-21071/O, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 302/310, requerendo o 

que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100034 Nr: 2184-60.2016.811.0009

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA APARECIDA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 22/26vº, requerendo o 

que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96215 Nr: 3416-44.2015.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO GOMES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGDA JUNIA SILVA SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:OAB/MT 13.311, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre a certidão de fls. 38, requerendo o que 

entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57723 Nr: 2008-57.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO RODRIGUES MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre a certidão de fls. 115, requerendo o que 

entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 110 Nr: 165-14.1998.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECIDOS ALMEIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte executada, para no 

prazo legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 171/175, 

requerendo o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 15630 Nr: 3257-92.2001.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE BRITO DE SOUSA, ROSILENE BRITO DE 

SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER - MT., 

MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

de 15(quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender 

de direito, decorrido o prazo, fica desde logo cientificada de que sua 

inércia significará anuência tácita do adimplemento, com a consequente 

extinção da execução pelo pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89301 Nr: 2340-19.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal manifestar-se, sobre os documentos de fls. 83/86, requerendo o que 

entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 43367 Nr: 263-81.2007.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA PELISSARI MONTEIRO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERLON GILSON MOREIRA COELHO (Espólio 

de)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON JOSÉ SILTON SAVI - 

OAB:7251/MT, BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - OAB:14559/MT, 

DONIZETH PEREIRA DE PAULA - OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se, sobre os documentos de fls. 324/325, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90917 Nr: 3686-05.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA LOURDES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16.780

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da parte Requerida, através de seus Advogados, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o valor da condenação em 

custas, conforme sentença, sendo:

 - o valor de R$ 398,86(trezentos e noventa e oito reais e oitenta e seis 

centavos) de custas processuais;

- o valor de R$ 398,86 (trezentos e noventa e oito reais e oitenta e seis 

centavos) de taxa judiciária INFORMA-SE ainda que o pagamento deverá 

ser através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Custas e 

Taxas Finais ou remanescentes (ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home). 

ADVERTIDO que uma vez transcorrido o referido prazo, será tomada as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO e PROTESTO em cartório, nos 

termos do Provimento nº 40/2014-CGJ, Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa
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 Cod. Proc.: 102487 Nr: 3864-80.2016.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DEMBOGURSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal manifestar-se, sobre os documentos de fls. 16, requerendo o que 

entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90994 Nr: 3735-46.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476, THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - OAB:MT 18.179/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 96/102, requerendo o 

que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48921 Nr: 2705-83.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA CRISTINA DA SILVA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACIDER - FACULDADE DE COLIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-B/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA art. 523 § 1º

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)(s) da parte requerida, acerca 

da decisão de fls. 277/277vº, bem como CITAR a parte executada, para no 

prazo de 15 (quinze) dias pagar o valor do débito a seguir: R$ 

14.152,59(quatorze mil e cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e 

nove centavos), conforme demonstrativos de débito às fls. 276. Não 

cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da lei, 

incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, nos termos do art. 523, § 1º, do aludido Codex. FIXO 

desde já os honorários advocatícios em sede de execução no valor de 

10%, sobre o valor da execução, na esteira do art. 85, § 2.º e § 8.º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53003 Nr: 440-40.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIZIO TAVARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA LOURENÇO PEREIRA, ANDREA 

FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, acerca da 

decisão de fls. 138, bem como para no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45101 Nr: 1965-62.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVERSUT & SVERSUT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO PRADEBON - 

OAB:6720-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, ás fls. 152, 

requerendo o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 38380 Nr: 589-75.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACE ESTEVES MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIA DE ALBUQUERQUE VOLPATO 

FRUTUOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/MT, EDSON FRANCISCO DONINI - OAB:8406/MT, 

MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte exequente, acerca da 

decisão de fls. 278, para no prazo de 10(dez), manifestar-se sobre os 

documentos de fls. 279/281, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86608 Nr: 111-86.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DALMOLIN, NEIDE MARIA DALMOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:OAB/MT 20.495-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:PR 

- 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 17.980-A, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para providenciar o 

RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 

336,00 (trezentos e trinta e seis reais) , para cumprimento do mandado de 

penhora/avaliação expedido, INFORMA-SE ainda que o depósito deverá 

ser realizado - através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt. jus.br, 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44943 Nr: 1805-37.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR ELETRO (VESLE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA - FACILAR), PAULO ROBERTO GONÇALVES, 

VESLE HOLDING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO MISSASSE - 

OAB:7649-N/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal manifestar-se sobre os documentos de fls. 129/136, requerendo o 

que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa
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 Cod. Proc.: 54641 Nr: 2079-93.2010.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ CARDOSO, Raquel Laure 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 INTIMAÇÃO VIA DJE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA art. 523 § 1º

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)(s) da parte requerida, acerca 

da decisão de fls. 87/87vº, bem como CITAR a parte executada, para no 

prazo de 15 (quinze) dias pagar o valor do débito a seguir: R$ 

1.572,72(um mil e quinhentos e setenta e dois reais e setenta e dois 

centavos), conforme demonstrativos de débito às fls. 85. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, nos termos do art. 523, § 1º, do aludido Codex. FIXO desde já os 

honorários advocatícios em sede de execução no valor de 10%, sobre o 

valor da execução, na esteira do art. 85, § 2.º e § 8.º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82138 Nr: 3158-39.2012.811.0009

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE COSTA DE ORNELLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI COSTA DE ORNELAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora, 

acerca do retorno dos autos, bem como para no prazo de 15(quinze) dias, 

manifestar-se nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46354 Nr: 168-17.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ELIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 523 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80130 Nr: 1086-79.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB: MT - 16.582-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tathiane Lemos Ibanez 

Barbosa - OAB:5634/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA art. 523 § 1º

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)(s) da parte requerida, acerca 

da decisão de fls. 229/229vº, bem como CITAR a parte executada, para no 

prazo de 15 (quinze) dias pagar o valor do débito a seguir: R$ 

64.041,79(Sessenta e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e nove 

centavos), conforme demonstrativos de débito às fls. 226 Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, nos termos do art. 523, § 1º, do aludido Codex. FIXO desde já os 

honorários advocatícios em sede de execução no valor de 10%, sobre o 

valor da execução, na esteira do art. 85, § 2.º e § 8.º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48754 Nr: 2558-57.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora para no prazo 

legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89346 Nr: 2378-31.2014.811.0009

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES ALVES DOS SANTOS, ERONITA ALVES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOR DE ANDRADE CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, manifestar-se sobre 

os documentos de fls. 54/55, requerendo o que entender direito ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 108951 Nr: 3810-80.2017.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA RAKELLY CINAT SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para providenciar o 

RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 18,00 

(dezoito reais) , para cumprimento do mandado de penhora/avaliação 

expedido, INFORMA-SE ainda que o depósito deverá ser realizado - 

através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Diligências 

(ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 108960 Nr: 3816-87.2017.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BRAZ DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para providenciar o 

RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 18,00 

(dezoito reais) , para cumprimento do mandado de penhora/avaliação 

expedido, INFORMA-SE ainda que o depósito deverá ser realizado - 

através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Diligências 

(ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 25470 Nr: 1952-05.2003.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REUS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora Maria Reus 

de Souza, para que apresente conta bancária, a fim de proceder o 

levantamento de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92808 Nr: 1198-43.2015.811.0009

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO, EDERSON CARDOZO AUGUSTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo legal, manifestar-se, acerca dos documentos de fls. 31/32, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58280 Nr: 2566-29.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ MIOTTO FERREIRA-ME, JUAREZ 

MIOTTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nara Cristina de Oliveira 

Barbosa Nery - OAB:8.915-MT, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para providenciar o 

RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 18,00 

(dezoito reais) , para cumprimento do mandado de penhora/avaliação 

expedido, INFORMA-SE ainda que o depósito deverá ser realizado - 

através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Diligências 

(ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98713 Nr: 1273-48.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANEILTON DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT/ 16.846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da parte requerida, através de seus Advogados, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o valor da condenação em 

custas, conforme sentença, sendo:

 - o valor de R$ 376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos) de custas processuais;

- o valor de R$ 126,39 (cento e vinte seis reais e trinta e nove centavos) 

de taxa judiciária INFORMA-SE ainda que o pagamento deverá ser através 

da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Custas e Taxas 

Finais ou remanescentes (ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home). 

ADVERTIDO que uma vez transcorrido o referido prazo, será tomada as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO e PROTESTO em cartório, nos 

termos do Provimento nº 40/2014-CGJ, Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52161 Nr: 2879-58.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON DA COSTA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE CARDOSO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR RUHOFF - 

OAB:17782/MT, ANA CÉLIA DE JULIO - OAB:MT - 13.227-B, RICARDO 

ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT- 13171

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo legal manifestar-se nos autos, acerca da carta de intimação 

devolvida, ás fls. 95, requerendo o que entender de direito ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55048 Nr: 2486-02.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5.983/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA art. 523 § 1º

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)(s) da parte requerida, acerca 

da decisão de fls. 162, bem como CITAR a parte executada, para no prazo 

de 15 (quinze) dias pagar o valor do débito a seguir: R$ 1.657,29(um mil e 

seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos), conforme 

demonstrativos de débito às fls. 160/161. Não cumprida espontaneamente 

a sentença no aludido prazo, na forma da lei, incidente de modo 

automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, nos 

termos do art. 523, § 1º, do aludido Codex. FIXO desde já os honorários 

advocatícios em sede de execução no valor de 10%, sobre o valor da 

execução, na esteira do art. 85, § 2.º e § 8.º, do Código de Processo Civil

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 109524 Nr: 72-50.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAPAIÚNA AGROPECÁRIA COMERCIAL LTDA, LUCIO 

ALVES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO SPERAFICO, MATILDE TERESINHA 

SPERAFICO, LEVINO JOSE SPERAFICO, JOÃO BATISTA CLEMENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 
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OAB:MT 11.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para providenciar o 

RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 

273,00 (duzentos e setenta e três reais) , para cumprimento do mandado 

de intimação expedido, INFORMA-SE ainda que o depósito deverá ser 

realizado - através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37071 Nr: 3586-65.2005.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO DO SANTO MORELATO, SERRALHERIA 

COLORADO LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, Poliana Galadinovic de Oliveira - 

OAB:OAB/18794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGOR HUYNTER CARINHENA - 

OAB:8061-B/MT, José Rodolfo Novaes Costa - OAB:7.436

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para providenciar o 

RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 18,00 

(dezoito reais) , para cumprimento do mandado de intimação expedido, 

INFORMA-SE ainda que o depósito deverá ser realizado - através da 

emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Diligências (ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101193 Nr: 3025-55.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRAGÃO COMERCIO DE ROUPAS LTDA, 

ROSELI SIQUEIRA DA SILVA, RUBENS CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE –Diligência Oficial de Justiça

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para providenciar o 

RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 18,00 

(dezoito reais) , para cumprimento do mandado de intimação expedido, 

INFORMA-SE ainda que o depósito deverá ser realizado - através da 

emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Diligências (ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94292 Nr: 2249-89.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER FRANCISCO, FRANCIELE BRISKI 

FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte, acerca da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça ás fls. 70, bem como para requerer o que 

entender de direito no legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88464 Nr: 1676-85.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ASTUN BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos, etc.1) No tocante a prova pericial, verifico que já havia sido 

determinada à fl. 33, porém, não foi realizada por indisponibilidade do 

perito anteriormente nomeado. Assim, revogo àquela nomeação e, 

consequentemente, por ser tal meio de prova imprescindível para o 

deslinde do presente feito, nomeio a Dra. Eliana Kawaguti, inscrita no CRM 

– 3025-MT, como médica perita para atuar nos autos, bem como revogo o 

valor e forma de pagamento, FIXANDO os honorários em R$ 400,00 

(quatrocentos reais), sendo que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO a realização de pericia médica. Razão pela qual INTIME-SE a 

perita ora nomeada. 2) Diante da nomeação do perito judicial, DETERMINO 

que o ônus da perícia médica a ser realizada, seja a encargo da parte 

requerida, ante a hipossuficiência da parte autora, eis que beneficiária da 

justiça gratuita. ...INTIME-SE a parte requerida para que promova o 

pagamento via depósito judicial dos honorários fixados, no prazo de 20 

(vinte) dias, devendo comprovar nos autos. 3) INTIMEM-SE as partes da 

nomeação da perita e da perícia ora agendada, a partir do que começará a 

correr o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de assistente 

técnico.Como quesitos do Juízo, ..., INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 05 dias, manifestar nos autos. 5) Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, de tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para 

sentença.Sirva a presente como mandado e ofício, no que 

couber.INTIME-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84508 Nr: 1910-04.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRE - 

ANTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAPORÉ CARNE S/A, IVANA CARNELOS 

BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Vistos, etc.

A fim de dar regular andamento ao feito, INTIME-SE a parte executada para 

manifestar pelo que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55657 Nr: 211-46.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LOURENÇO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, Osmar da Silva Monteiro Júnior - OAB:MT 

7.670, RODRIGO POUSO MIRANDAobs. PARA INTIMAÇÃO DIÁRIO - 
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OAB:12333

 Certifico, que deixo de expedir mandado de intimação a parte autora para 

comparecer a pericia designada para o dia 25/04/2018, às 09hs00min, 

tendo em vista que o endereço constante na inicial é na cidade de Alta 

Floresta-MT. Por esta razão, fica o Advogado da parte autora intimado a 

comparecer no dia, horário e local agendados para a pericia, 

acompanhado da parte autora que deverá estar portando documentos 

pessoais e todos os exames médicos que possuir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94325 Nr: 2267-13.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE, MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT, EDUARDO ALVES MARÇAL - OAB:OAB/MT 13.311, 

ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483/0-MT, HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16.285 OAB/MT

 Vistos, etc.

1) Ante o teor da certidão de fl. retro, nos termos do §1º, do art. 485, do 

CPC/2015, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente, a dar 

prosseguimento ao feito em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento (artigo 485, inciso II e III, do NCPC).

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 Cumpra-se, expedindo o necessário..

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89241 Nr: 2291-75.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO PORTELLA GAONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 À vista do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA para, em juízo provisório de admissibilidade da 

culpa, PRONUNCIAR o acusado DIEGO PORTELLA GAONA como incurso 

nas disposições do artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos 

do Código Penal, determinando seja ele submetido a julgamento pelo 

Tribunal do Júri desta Comarca.Promovam-se as comunicações de 

praxe.Preclusa a decisão de pronúncia, remetam-se os autos ao Juiz 

Presidente do Tribunal do Júri, nos termos do art. 421 do CPP.Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa.Às providências.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 27 de março de 2018.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108625 Nr: 14037-14.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIELE FRANCINE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONATHAN ANTUNES 

PAULUK - OAB:20766/O

 Autos nº. 14037-14.2017.811.0015 – Código nº. 108625

Despacho

Vistos, etc.

Considerando que na certidão de fls. 84, a reeducanda informou que 

possui advogado constituído na pessoa do Dr. Jhonatan Pauluk, havendo 

inclusive manifestação do causídico à fl. 89, e ainda, tendo em vista que 

às fls. 92 e 104-v/105 consta manifestação da Defensoria Pública, 

DETERMINO:

 1) A INTIMAÇÃO do advogado constituído para que informe aos autos se 

ainda patrocina a Defesa da reeducanda, e em caso positivo, para que 

junte aos autos o instrumento de procuração pertinente, bem como se 

manifeste acerca das planilhas de fls. 87, 98/99, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

2) Sem prejuízo da determinação anterior, INTIME-SE a reeducanda a fim 

de que informe quem patrocina sua defesa nos presentes autos.

3) No tocante a pena de multa, verifico que a reeducanda embora intimado 

(fl. 96) para comprovar o pagamento, deixou transcorrer o prazo sem 

qualquer manifestação. Desta forma, DETERMINO que encaminhem-se 

fotocópias das peças necessárias à Procuradoria Geral do Estado - PGE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Colíder-MT, 26 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93296 Nr: 1533-62.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEYSON LINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, Rafael Terrabuio Moreira - OAB:18870

 Autos nº. 1533-62.2015.811.0009 - Código nº. 93296

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante a certidão de fl. 189, EXPEÇA-SE ofício conforme requerido pelo 

MPE às fls. 184/185, com as advertências do artigo 330 do CP, anotando o 

prazo de 5 dias para resposta.

2. Após, com ou sem resposta, abra-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 27 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108335 Nr: 3401-07.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ APARECIDO LOPES DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 INTIMAÇÃO da defesa para manifestação na fase do art. 402 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 91866 Nr: 565-32.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES DEAN SOUSA DA SILVA, MIZRAIM 

ANTONIO SUDRÉ, RENATO VIEIRA FERNANDES, ADRIANO VAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 Autos nº. 565-32.2015.811.0009 – Código nº. 91866

Decisão

Vistos, etc.

Extrai-se dos autos que inicialmente os acusados Mizraim e Renato são 

patrocinados pelo Dr. Alberto de Abreu, procuração as fls.158/159.

No entanto, as fls. 172, fora deferida a colidência de defesa dos 

acusados Mizraim e Renato, determinando a intimação do acusado Mizraim 

para constituição de novo patrono, aliás, também na decisão de fls. 197 a 

referida determinação da intimação.
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O acusado Mizraim devidamente intimado, fls. 204, mencionou que seu 

advogado seria Dr. Reginaldo “Rossi”, que segundo a certidão da gestora, 

o nome correto seria Reginaldo Rueda, fls. 205. Porém, em manifestação 

de fls. 206, o nobre causídico, aduz não atuar neste feito.

Novamente intimado o acusado as fls. 215, decorrente da decisão de fls. 

212, o acusado Mizraim informa ao meirinho que seu advogado seria Dr. 

Abreu.

Pois bem.

Ao meu sentir, duas situações possam estar ocorrendo, a um o acusado 

Mizraim não tem certeza qual realmente é seu defensor neste processo, 

pois menciona em duas oportunidades, dois causídicos distintos, e a duas, 

não foi informado claramente que mesmo se for o Dr. Alberto Abreu, já foi 

declarado a sua colidência de defesa com outro acusado, não podendo 

permaneceu este causídico em sua defesa.

Desta feita, por derradeiro, INTIME-se novamente, pessoalmente, o 

acusado Mizraim nos termos da decisão de fls. 197, devendo o senhor 

Meirinho esclarecer ao acusado que o Dr. Reginaldo Rueda, já manifestou 

não ser seu defensor nestes autos, e que o Dr. Alberto de Abreu, não 

poderá continuar atuando em prol de sua defesa, ante a decisão de 

colidência de defesa de fls. 172.

Em sua inércia, devidamente certificado nos autos, cumpra-se de acordo 

com a decisão de fls. 197.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Colíder-MT, 02 de abril de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109248 Nr: 3986-59.2017.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. Ante a ausência, por 

ora, injustificada da testemunha Maria Madalena Semeler, acolho o parecer 

ministerial, e DETERMINO a imediata condução coercitiva da testemunha 

Maria Madalena Semeler, bem como EXTRAIA-se cópias a autoridade 

policial para apuração de eventual crime de desobediência SIRVA A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO. SUSPENDO a audiência até o 

cumprimento do mandado. CUMPRA-SE”.

O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) DESIGNO 

audiência de continuação para o dia 06 de junho de 2018, às 14h00min. 

Saem os presentes intimados. EXPEÇA-SE mandado de condução 

coercitiva. CUMPRA-SE.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99617 Nr: 1910-96.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON SANTOS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Ante a ausência, 

por ora, injustificada da testemunha Suzana Fernandes, ACOLHO o 

parecer ministerial, usando como razão de decidir e DETERMINO a imediata 

condução coercitiva da testemunha, bem como EXTRAIA-SE cópias a 

autoridade policial para apuração de eventual crime de desobediência e 

aplico a multa de 01 salário mínimo. SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO. SUSPENDO a audiência até o cumprimento do mandado. 

CUMPRA-SE.”.

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

desistência da vítima Sheron, conforme requerido pelas partes às fl. 141 e 

142. 2) DESIGNO audiência de continuação para o dia 27 de junho de 

2018, às 14h30min. Saem os presentes intimados. EXPEÇA-SE mandado 

de condução coercitiva. CUMPRA-SE.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110709 Nr: 880-55.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Autos nº. 880-55.2018.811.0009 – Código nº. 110709

Despacho.

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, devolva-se à Comarca de origem grafando nossas homenagens.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 27 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110671 Nr: 847-65.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, ERICO 

RICARDO DA SILVEIRA - OAB:

 Autos nº. 847-65.2018.811.0009 – Código nº. 110671

Despacho.

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, devolva-se à Comarca de origem grafando nossas homenagens.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 27 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 51289 Nr: 2003-06.2009.811.0009

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇO FRANCISCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 Autos nº. 2003-06.2009.811.0009 – Código nº. 51289

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal, proposta pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de Lourenço Francisco Neto, pela pratica do crime previsto no 

artigo 38, caput, da Lei 9.605/98.

À fl. 124, foi proposto pelo Parquet o benefício da suspensão condicional 

do processo ao réu Lourenço Francisco Neto, pelo período de dois (02) 

anos, mediante o cumprimento das condições estipuladas, o que foi aceito 

pelo acusado.

Decorrido o período de prova, e não tendo ocorrido nenhuma causa de 

revogação do benefício, o Ministério Público manifestou-se pela 

declaração da extinção de punibilidade de Lourenço Francisco Neto (fls. 

168/169).

É o relato necessário. Fundamento. Decido.

Com efeito, o artigo 89, §5º da Lei n.º 9.099/95 prevê como causa extintiva 

da punibilidade, que incide sobre a pretensão punitiva estatal, o transcurso 

do prazo da suspensão condicional do processo, desde que não haja 

revogação do benefício concedido.

Ante o exposto, tendo expirado o período de prova sem que tenha havido 

a revogação do benefício, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JEAN 

LEANDRO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, com fulcro no 

que dispõe o §5º do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Após o trânsito em julgado e tomadas as formalidades legais, arquive-se 

com as baixas necessárias.
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Cumpra-se.

Colíder-MT, 27 de março de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84350 Nr: 1747-24.2013.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 Autos nº. 1747-24.2013.811.0009 – Código nº. 84350

Despacho

Vistos, etc.

 Com o retorno dos autos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, bem como o trânsito em julgado certificado à fl. 301, e não 

havendo modificações, CUMPRA-SE integralmente a sentença proferida às 

fls. 222/228.

INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE o necessário.

Às providências.

Colíder-MT, 02 de abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001914-82.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA RAMOS WEIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE TADIOTTO (REQUERIDO)

LETICIA TADIOTTO SAMPAIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001914-82.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: JANAINA 

RAMOS WEIS Parte Ré: REQUERIDO: ROSIMEIRE TADIOTTO, LETICIA 

TADIOTTO SAMPAIO . FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a)/Defensor(a) da parte requerente para comparecer à 

audiência de conciliação redesignada para o dia 05 de abril de 2018 às 

17h20min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder, 02 de abril de 2018. Ana Maria Guimarães 

Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010159-70.2011.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE JESUS NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 8010159-70.2011.8.11.0009 Parte 

Autora: EXEQUENTE: CELSO DE JESUS NASCIMENTO Parte Ré: 

EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP . 

Finalidade: Initmar a parte exequente, através do advogado, por todo o 

teor da petição da parte executada e documentos juntados aos autos nos 

ids. 10257389, 11077823 e 12189641, para querendo, manifestar o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 02/04/2018. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-46.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS HIDALGO HASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS OAB - MT0020027A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000248-46.2017.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: MARCOS VINICIUS HIDALGO HASS Parte Ré: 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA . Finalidade: Intimar a parte 

requenrente, através do advogado, para manifestar o que entender de 

direito, no prazo de cinco dias. Colíder 02/04/2018. Ana Maria Guimarães 

Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-05.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINDO GALENO ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1001557-05.2017.8.11.0009 Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CLAUDIO LEME ANTONIO Parte Ré: REQUERIDO: LUCINDO 

GALENO ALVES FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) 

nos autos para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 05 de Junho de 2.018 às 13hs00, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. (a) Antonia V. da 

Costa Nunis - Técnica Judicial SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GEFERSON SAUGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000401-45.2018.8.11.0009; Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GEFERSON SAUGO Parte Ré: REQUERIDO: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) 

constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 03 de Maio de 2018 às 15:40, acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Antonia V. da Costa Nunis Técnica Judicial SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GEFERSON SAUGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000401-45.2018.8.11.0009 Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GEFERSON SAUGO Parte Ré: REQUERIDO: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) 

constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 03 de Maio de 2018 às 15:40, acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000407-52.2018.8.11.0009 Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ROBERTO ALVES Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 03 de Maio de 2018 às 16:20, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Antonia V. da Costa Nunis Técnica Judicial SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010430-06.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANO RENATO PEREGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT0007010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010430-06.2016.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: FRANCIANO 

RENATO PEREGO Parte Ré: EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: Intimar a parte requerente, 

através do advogado, por todo o teor da Petição da parte executada e 

comprovante de pagamento de id. 12472059 e seguintes, para manifestar 

o que entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 02/04/2018. Ana 

Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001341-44.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR GERMANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001341-44.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: VALDENIR 

GERMANO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA . 

Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requerida(s), através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado (id- 12463618) apresentado pela 

parte requerente, no prazo legal. Colíder, 02/04/2018. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010196-24.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR RICARDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMARCO COMUNICACOES (REQUERIDO)

VIVO CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS DONADIA OAB - MT17248/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010196-24.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: NAIR RICARDO 

DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: TELEMARCO COMUNICACOES, VIVO 

CELULAR S/A . Finalidade: Intimar a parte requerente, através do 
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advogado, por todo o teor da Petição da parte requerida de id.: 12491857, 

para querendo, manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco 

dias. Colíder, 02/04/2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002290-68.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELVA MARIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. ARROTEIA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002290-68.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ELVA MARIA 

ALVES Parte Ré: REQUERIDO: J. V. ARROTEIA - ME . Finalidade: Intimar a 

parte requerente, através do advogado, por todo o teor da petição da 

parte requerida e comprovante de pagamento de id.: 12488263 e 

seguintes, para querendo, manifestar o que entender de direito, no prazo 

de cinco dias. Colíder, 02/04/2018. Ana Maria Guimarães Gestora judiciária 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-21.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KOKOPIETI YURUI TRUMAI TXUCARRAMAE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000422-21.2018.8.11.0009; Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: KOKOPIETI YURUI TRUMAI TXUCARRAMAE Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. FINALIDADE: INTIMAR o (a) Advogado(a) 

constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 08 de Maio de 2018 às 14:40, acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Antonia V. da Costa Nunis Técnica Judicial SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 105449 Nr: 1637-83.2017.811.0009

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA TERTULHANO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA - OAB:13404/MT

 Vistos.

Ante o teor dos pedidos de fls. 43 e 45, HOMOLOGO a desistência da 

testemunha comum Gerson dos Santos Santana.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 30 DE MAIO DE 

2018, ÀS 16H, com a finalidade da oitiva da testemunha CLAUDINEI 

RAMOS DA SILVA e interrogatório da ré SUZANA TERTULHANO DIAS.

Intimem-se pessoalmente a testemunha, a ré e a defesa.

Ciência ao Ministério Público.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

Cumpra-se

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 94441 Nr: 4088-04.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IASMIN DA COSTA SILVA, FLÁVIA DA COSTA 

CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, JOANA APARECIDA FERNANDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o autor concordou com a correção monetária 

apresentada pela autarquia previdenciária em sua apelação, deixo de 

remeter o recurso.

Certifique-se o transito em julgado da sentença.

Intimem-se as partes para se manifestarem, requerendo o que entenderem 

de direito.

 Após, nada mais requerido autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 93475 Nr: 3602-19.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA, RODRIGO 

MOURA DE VARGAS, JOÃO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que foi realiza penhora online 

via Sistema Bacenjud.

A parte executada deixa transcorrer o prazo in albis para manifestação 

acerca da penhora (certidão de fls. 101).

 Analisando os autos, verifico que o executado cumpriu com a obrigação, 

impondo-se assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, 

do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Efetuo nesta data a liberação dos valores penhorados em favor do 

exequente na conta informada às fls. 100.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 96859 Nr: 5180-17.2016.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEY VEICULOS LTDA, WANDERLEY 

FERNANDES PINTO, CLEIDE LUIZ NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, constituindo, 

de pleno direito, o título executivo judicial, consistente, nos termos 

constantes da petição inicial, bem como condenando o requerido ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% do valor de condenação, devendo os valores ser 

corrigidos monetariamente.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 80295 Nr: 3306-31.2015.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPM- GEREMIA PEÇAS E MECÂNICA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, constituindo, 

de pleno direito, o título executivo judicial, consistente, nos termos 

constantes da petição inicial, bem como condenando o requerido ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% do valor de condenação, devendo os valores ser 

corrigidos monetariamente.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32757 Nr: 943-47.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CADORE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 intimo a parte requerida para manifestar, no prazo legal, 

com relação a petição do autor de fls. 161/171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 16551 Nr: 1570-27.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHAVES 

BARCELLOS - OAB:31602/RS, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074/MT, JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

quanto a devolução da Carta Precatória enviada à Comarca de Assis/SP, 

sem cumprimento, em razão da inércia do requerente.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117615 Nr: 981-78.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONUEIGUE LOURA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE COMODORO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 981-78.2018.811.0046 – CÓDIGO 117615

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JHONUEIGUE LOURA PINTO

INTIMANDO:

 FINALIDADE: NOTIFICAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para oferecer defesa prévia, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006). Caso o réu não 

compareça aos autos, o curso do presente feito será suspenso, bem 

como seu prazo prescricional, nos termos da determinação abaixo 

transcrita.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de denúncia oferecida Pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Jhonueigue Loura 

Pinto, devidamente qualificado nos autos, como incurso nos crimes dos 

artigos 33, e 35, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006, pugnando pela 

instauração o devido processo penal em face dos denunciado acima 

mencionado, nos moldes do procedimento da lei especial (art. 56 e 

seguintes da Lei nº 11.343/2006), devendo ele ser notificado/citado para 

apresentação de defesa prévia e resposta à acusação e demais termos 

do processo, a fim de que, julgado, venha ser condenado pela prática do 

delito perpetrado.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos. Considerando que o acusado JHONUEIGUE 

LOURA PINTO está em lugar incerto e não sabido defiro a sua notificação 

por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do artigo 361, do Código de 

Processo Penal. Caso o réu não compareça nos autos, nos termos do art. 

366 do Código de Processo Penal, desde já, declaro suspenso o curso do 

presente feito, bem como de seu prazo prescricional. Ciência ao Ministério 

Público. Seja dada baixa do relatório estatístico mensal, sem baixa na 

distribuição. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flávio Inácio da Silva, 

digitei.

Comodoro - MT, 27 de março de 2018.

Shirley Regina Ribeiro

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.686/CNGC

ME -107

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119118 Nr: 1634-80.2018.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO AGUIAR PEIXOTO, ADRIANA DE 

OLIVEIRA BARROSO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

RONDOLÂNDIA GILBERTO AGUIAR PEIXOTO, COMISSÃO PROCESSANTE 

através dos seus Membros: Presidente: Vereadora ADRIANA OLIVEIRA 

BARROSO Relator: Vereadora LIGIA NEIVA Membro: Vereadora DORIZETE 

QUIRINO, LIGIA NEIVA, DORIZETE QUIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de emenda a inicial.

Com os mesmos fundamentos exarados na decisão liminar de ref. 4, 

determino o retorno do impetrante ao cargo de Prefeito do Município de 

Rondolândia.
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Indefiro o pedido para que os impetrados sejam intimados por meio de fax, 

devendo a severtia fazer as intimações por meio de expedição de carta 

precatória para a Comarca de Cacoal/RO como todos os outros processos 

da comarca, nos termos do convênio existente entre o TJMT e o TJRO.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38384 Nr: 3082-35.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS LUCIANO DA S. OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:108911/SP

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63303 Nr: 1433-64.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTTO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de penhora e avaliação, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 14551 Nr: 2394-20.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Intimar os atuais procuradores da parte embargante conforme segue: 

"Vistos. Intime-se a parte embargante para que se manifeste solicitando o 

que entender pertinente no prazo de 10 dias. P. I."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38204 Nr: 2902-19.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEVIC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO A. ALVES FERREIRA - 

OAB:8.102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, MAURO ROSALINO 

BREDA - OAB:MT/14.687, VALESKA FERNANDA DA CAMARA 

LINHARES - OAB:MT/14988A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 28 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos autos foi requerido o 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, e que tal 

petição se encontra devidamente instruída com o demonstrativo de 

cálculo, razão pela qual INTIMO a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 

10% e honorários advocatícios no mesmo montante. CERTIFICO também 

que neste momento realizo a mudança de classe processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39151 Nr: 166-91.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA, 

JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os atuais procuradores da parte exequente da sententeça 

proferida no presente feito conforme segue: "Sentença. Vistos. Trata-se 

de ação de execução de titulo extrajudicial proposta por BANCO DO 

BRASIL S/A, em face de ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA, 

JOSÉ ODIL DA SILVA e IZABEL WINGENBACH DA SILVA. Verifica-se que 

ocorreu a perda superveniente do objeto, em razão de sentença prolatada 

nos autos de embargos a execução de código 93475 em que foi 

reconhecida a prescrição do titulo de crédito que fundamenta a presente 

ação, razão pela qual me valho do artigo 485, inciso VI para extinguir a 

demanda sem resolução de mérito em razão da ausência de interesse. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) Vl – verificar ausência 

de legitimidade ou de interesse processual; Ante o exposto, declaro 

extinto, sem resolução de mérito, os presentes autos. Determino a 

desconstituição das penhoras realizadas nestes autos. Custas 

remanescentes pela parte autora. P. R. I. C. Após o trânsito, ao arquivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32621 Nr: 808-35.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHILKE & SCHILKE LTDA - ME, EDEMAR 

SCHILKE, SIRLEI SATURNINO SCHILKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDEMAR SCHILKE, Cpf: 23177365091, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/04/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SCHILKE & SCHILKE LTDA - 

ME, EDEMAR SCHILKEE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

Fazenda Pública Estadual em face de Schilke e Schilke LTDA-ME, EDEMAR 

SCHILKE e OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 
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de Infração: Falta de Recolhimento E/OU Recolhimento a Menor, nos 

Prazos Regulamentares, do ICMS, Garantido Integral, Devido Pela Entrada 

de Mercadorias no Estado de Mato Grosso Provenientes de Outras 

Unidades da Federação. Enquadramento: Artigo 17, X, da Lei7.098 de 

30/12/1998 Penalidade: Art. 45, I, d, da Lei 7.098/98, redação da Lei 

7.867/2002, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

12196/2009, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

12196/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/07/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 29.876,30

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32750 Nr: 936-55.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVBG(, NSBG(, MABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOAN FERNANDO CORREA GAVIN, Rg: 

1061903-8, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 75.859,55 (Setenta e cinco mil e 

oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob 

pena de protesto do pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, 

pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, 

§ 3º).

Conta para Depósito: {Variaveis}_tipoConta_;Corrente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32624 Nr: 811-87.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA ROUPAS INFANTO JUVENIL 

LTDA - ME, ELISÂNGELA RODRIGUES DE ANDRADE, ALAIR CARICIMI 

BARBIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO MARIA ROUPAS INFANTO JUVENIL 

LTDA - ME, CNPJ: 06975811000194, atualmente em local incerto e não 

sabido ELISÂNGELA RODRIGUES DE ANDRADE, Cpf: 78079829187, Rg: 

1057415-8, casado(a), do lar e atualmente em local incerto e não sabido 

ALAIR CARICIMI BARBIERO, Cpf: 71800751915, Rg: 1389875-3, 

casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de fls. 64. Cite-se o polo 

passivo por edital, para que responda a presente ação, no prazo de 

quinze (15) dias, se quiser, conforme requerido, atentando-se para as 

regras contidas nos artigos 256 do Código de Processo Civil.Fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias para o edital.Consigne-se no edital que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344).Transcorrido in albis o prazo da 

resposta, nomeio como curador especial a Defensoria Publica Estadual, 

conforme dispõe o art. 72, inciso II, devendo ser a ela aberta vistas dos 

autos para que oferte a competente defesa.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Reginaldo Furtado do 

Nascimento , digitei.

Resumo da Inicial: A Fazenda Pública Estadual, propôs AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, em face de: JOÃO E MARIA ROUPAS JUVENIL 

LTDA-ME e seus CO-RESPONSAVEIS, ELISANGELA RODRIGUES DE 

ANDRADE e ALAIR CARICIMI BARBIERO, no valor de R$ 24.211,47 (Vinte 

e quatro Mil e Duzentos e Onze Reais e Quarenta e Sete Centavos), que 

corresponde ao valor do débito com acréscimos legais e honorários. 

Requerendo, caso não seja efetuado o pagamento devido, que seja 

procedida a penhora de tantos bens quantos bastem para garantir o 

pagamento do débito.

Comodoro, 23 de março de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1915 Nr: 1234-86.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMANO FRANCISCO BELLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:3316-MS

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de penhora e avaliação, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66274 Nr: 23-34.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE MORAES, FRANCISCO DOS 

SANTOS TELES, ROZINALDO LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON CONFESSOR DE 

CARVALHO - OAB:BA0041665

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROZINALDO LOPES DE OLIVEIRA, 

Filiação: Francineia Lopes de Oliveira, data de nascimento: 26/11/1979, 

brasileiro(a), natural de Guaraja-mirim-RO, casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas 

apuradas no bojo dos autos, representados pela droga apreendida, pelos 

depoimentos das testemunhas, e escorado no princípio da livre convicção, 

motivado pela persuasão racional, julgo parcialmente procedente a 

denúncia, para o fim de ABSOLVER os acusados ROZINALDO LOPES DE 

OLIVEIRA, MARCIO DE MORAES e FRANCISCO DOS SANTOS TELES, já 

qualificados nos autos, do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº. 

11.343/2006 e CONDENAR o acusado ROZINALDO LOPES DE OLIVEIRA, 

já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do art. 307 do 

Código Penal.Da Aplicação da Pena.CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS O delito 

falsa identidade, possui pena de detenção de 03 (três) meses a 01 (um) 

ano, ou multa.Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da 

conduta. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado é reincidente, 

portanto tal circunstancia será analisada na segunda fase da dosimetria 

da pena. Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma 

circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque 
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instabilidade social. Quanto à personalidade da agente, não existem 

registros indicativos de desvio de personalidade. Acerca dos motivos da 

prática do delito, veja-se que o réu objetivada a obtenção de vantagem, 

porém é próprio do tipo penal. Quanto às circunstâncias são neutras, vez 

que não se vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do 

delito. Quanto às consequências são as normais do tipo. Logo, 

considerando que as circunstâncias judiciais, estabelece-se então, como 

medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a 

pena-base no mínimo legal, ou seja, em 03 meses de 

detenção.Circunstâncias legaisHá a agravante da reincidência, assim, 

aumento a pena em 1 mês, passando a mesma a ser de 4 meses de 

detenção.Reconheço em favor do acusado a circunstância atenuante da 

confissão. Assim, atenuo a pena em 01 mês.Nenhuma outra circunstância 

agravante ou atenuante está presente, portanto, deixo de considerá-las, 

razão pela qual estabeleço a pena em 03 (três) meses de 

detenção.Causas de aumento ou diminuição de pena. Não vislumbro a 

presença de causa de aumento de pena e de causa de diminuição. Assim, 

estabeleço a pena em 03 (três) meses de detenção.Pena definitiva.Desta 

feita, condeno o réu ROZINALDO LOPES DE OLIVEIRA à pena de 03 (três) 

meses de detenção. Regime Inicial.Verifica-se que o artigo 1º da Lei 

12.736/2012 trouxe para o juízo de conhecimento, no momento da 

sentença condenatória, a detração, ou seja, a qual deve ser feita para a 

fixação do regime inicial da pena. Senão vejamos:1º A detração deverá 

ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, nos 

termos desta Lei.Insta consignar que no presente caso o sentenciado foi 

preso em flagrante delito em 05/12/2013 e determinado a expedição do 

alvará de soltura em 28/08/2014, ocasião em que o citado não foi posto em 

liberdade, em razão de ter outra prisão, oriunda da Comarca de 

Vilhena/RO. Ante essas informações vislumbra-se que o condenado ficou 

preso por 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias, tendo já cumprido sua 

pena. Disposições FinaisApós o trânsito em julgado, lance o nome do réu 

condenado no rol de culpados.Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral 

para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF.Comunique-se ao 

Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca para as anotações pertinentes.Deixo de 

condenar o réu ao pagamento das custas processuais.Nos termos do 

provimento nº. 08/99 da E. Corregedoria Geral da Justiça/MT, determino a 

destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, com as cautelas 

legais, caso ainda não tenha sido providenciada sua destruição.Indefiro o 

pedido do Ministério Público de perdimento dos bens móveis apreendidos, 

uma vez que os denunciados não foram condenados pelo delito tipificado 

no art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006.Ciência ao membro do Ministério 

Público e à defesa.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Reginaldo Furtado do 

Nascimento , digitei.

Comodoro, 26 de março de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62227 Nr: 272-19.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENENTI E PILISSER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714, 

PRISCILA ZIADA CAMARGO - OAB:40077, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:5.871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 Intimar a parte executada para, querendo, opor embargos à penhora on 

line realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63506 Nr: 1641-48.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DOS SANTOS ME, PAULO 

SERGIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o credor para que indique outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10(dez) dias. Caso a parte não se 

manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, fica desde já 

determinada a suspensão do presente feito com fundamento no artigo 921 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66277 Nr: 27-71.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VALE DO GUAPORÉ 

LTDA, GERSON ANTONIO PENSO, JULCIMAR PENSO, ROZENARIA 

SOARES BRANDÃO PENSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a parte exequente requer a 

extinção do feito, nos termos dos artigos 924, inciso IV, do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso IV do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

IV – o exequente renunciar ao crédito;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso VI do 

Código de Processo Civil.

Efetuo nesta data a liberação dos valores depositados em favor do 

exequente e ainda das eventuais garantias que eventualmente existam 

dos autos.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38940 Nr: 3638-37.2011.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MISKI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos, 

arquivando-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119172 Nr: 1656-41.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMERINO MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.
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Nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC, determino que a parte autora 

proceda com a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias para o fim 

de juntar aos autos o contrato que autoriza a exploração de minérios 

aduzindo, ainda qual é o minério que estava sendo retirado.

Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento ocasionará 

no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, 

paragrafo único, CPC.

 Ainda, atento aos autos verifico que a parte requerente não se encontra 

parca de recursos financeiros, e, tendo em vista o que prevê o art. 5º, 

LXXIV, da CF norma hierarquicamente superior a Lei n.º 13.105/2015 há 

necessidade da efetiva comprovação da insuficiência de recursos. E 

assim não se encontra a parte autora considerando que não comprovou 

sua situação financeira atual.

Diante do exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça em 

favor da parte autora.

 Intime-se o requerente para que comprove o recolhimento das custas de 

distribuição no prazo de 30 (trinta) dias.

 Ausente à comprovação recolhimento no prazo supra, intimem-se a parte 

autora pessoalmente para suprir a falta em 05 dias, sob pena de extinção 

sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III, CPC conforme o 

Provimento n.º 91/2014-CGJ.

Efetuado o recolhimento das custas processuais, remetam-se os autos ao 

Distribuidor deste juízo para que aquele certifique o devido recolhimento, 

bem como, proceda com as anotações pertinentes no sistema Apolo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 27 de março de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 80583 Nr: 3415-45.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO PEREIRA VIANA, LUCINEIA AGOSTINHO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEY MARTINS 

EVANGELISTA - OAB:12615-A/MT, LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, Marcio de Paula Holanda - OAB:6357/RO

 Tendo em vista a decisão acostada aos autos de ref: 84, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 

15 dias, comprovar a distribuição da carta rogatória, bem como seu atual 

andamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33973 Nr: 2159-43.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA LEMOS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO CARLOS CANATO, ESPOLIO RONALDO 

DE SOUZA PESCADOR, HDI SEGUROS S.A, SANDRELI FERRER 

PESCADOR, ANA CLARA FERRER PESCADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ABRAHÃO ELIAS - 

OAB:1223/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, PAULA MENDES DE FARIAS MELLO DE ARAUJO - 

OAB:176951

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora para impulsionar o feito no prazo de 15 dias.

Após voltem-me os autos conclusos, decorrido o período correicional, 

acaso necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36061 Nr: 756-05.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDSS, JPCDS, FERNANDA PINTO CARDOSO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora para impulsionar o feito no prazo de 15 dias.

Após voltem-me os autos conclusos, decorrido o período correicional, 

acaso necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39987 Nr: 1005-19.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

SAPUCAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL 

FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora para impulsionar o feito no prazo de 15 dias.

Após voltem-me os autos conclusos, decorrido o período correicional, 

acaso necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39217 Nr: 232-71.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDIR BAL MARQUES MORAES, MARCELO 

BEDUSQUE, CÍCERO PATRÍCIO FERRAZ, CLIMÉRIO DUTRA RIBEIRO, 

JANDIRA DAL AGNOL, JOSE JOAO FERNANDES, WANDERLEY 

FERNANDES PINTO, DJON CARLOS BRANDÃO, SINDICATO RURAL DE 

COMODORO/MT, EGÍDIO ALVES RIGO, EDILSON RANGEL DA SILVA, 

ALEXANDRE GOMES TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT, MARCELO BEDUSCHI - OAB:10879/A, MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 Certifico que, conforme instrumento de substabelecimento de fls. 315, 

foram substabelecidos, SEM RESERVA DE PODERES, ao Dr. Marcelo 

Beduschi os poderes conferidos ao dr. Clemerson Luiz Martins pelos 

requeridos DJON CARLOS BRANDÃO, JOSÉ JOÃO FERNANDES, JANDIRA 

DAL'AGNOL, CÍCERO PATRÍCIO FERRAZ, CLIMÉRIO DUTRA RIBEIRO, 

EDILSON RANGEL DA SILVA, ALEXANDRE GOMES TRINDADE e 

WANDERLEY FERNANDES PINTO.

Não obstante, o causídico não fora cadastrado no Sistema Informatizado 

APOLO, não sendo, portanto, intimado da decisão de fls. 339.

Outrossim, certifico também que não fora cadastrado o defensor do 

requerido SINDICATO RURAL DE COMODORO, o Dr. Leopoldo Loadyr da 

Silva Junior, também não sendo intimado do referido despacho.

Certifico ainda que os requeridos ALDIR BAL MARQUES MORAES e 

EGIDIO ALVES RIGO já apresentaram manifestações acerca das provas 

que pretendem produzir, às fls. 340/341 e 342/352, respectivamente.

O Ministério Público foi intimado da decisão de fls. 339, mediante carga dos 

autos, ocorrida em 06/10/2017. Apresentou manifestação às fls. 353/354.

Assim, procedo a intimação das partes requeridas do inteiro teor da 

decisão de fls. 339, abaixo transcrita:

"VISTOS ETC.,

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade de realização 

destas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.
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Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89264 Nr: 1947-12.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de sua advogada, para que apresente manifestação, dentro do 

prazo de 15 (quinze)dias, quanto ao Laudo Pericial apresentado pelo 

Perito Judicial, na data: 31/01/2018, Ref.: 45 dos autos do processo em 

epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98572 Nr: 276-17.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que tenha ciência da R. Decisão exarada 

na data 19/09/2017, Ref.: 36 dos autos do processo em epígrafe.

Luciano lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119186 Nr: 1667-70.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS RECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W A TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24237/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com

a finalidade de intimar a parte REQUERENTE, na pessoa de sua advogada, 

para que providencie o recolhimento, e posterior comprovação nos autos, 

do valor respectivo à distribuição de uma Carta Precatória à comarca de 

Várzea Grande/MT, ou manifeste-se

no intuito de retirá-la em secretaria para sua distribuição particular; com o 

objetivo de Citar a Empresa requerida, W.A. Transportes - LTDA, conforme 

Decisão de Ref.: 4 dos autos do processo em epígrafe. Outrossim, as 

guias para pagamento poderão ser retiradas no site: www.tjmt.jus.br 

(Guias - Carta Precatória.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119186 Nr: 1667-70.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS RECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W A TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24237/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de sua advogada, para que compareça na Secretaria da 2ª Vara 

do Fórum desta Comarca, para proceder a assinatura do respectivo Termo 

de Calção, conforme peticionado e posteriormente deferido em Decisão 

Judicial.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119186 Nr: 1667-70.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS RECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W A TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24237/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de sua advogada, para que tenha ciência da designação de 

AUDIÊNCIA de conciliação, que ocorrerá na data: 16 de Maio de 2018, às 

14:30h, conforme Decisão exarada nos autos, Ref.: 4.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20630 Nr: 1741-47.2006.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINO FANK, MARCO ANTONIO MATTANA 

SEBBEN, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA MATTANA 

SEBBEN, NINO OSORIO ROLIM MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BRAZ ZONTA, MARCOS ROBERTO 

DA SILVA VALENTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE FARIA SOUZA - 

OAB:9.768/MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito para intimar o advogado MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM para que proceda a devolução dos autos em 24 horas, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114042 Nr: 7000-37.2017.811.0046

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LATÍCINIOS ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARLOS TORRES QUIRINO 

- OAB:150329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao cartório distribuidor para o fim de ser certificado 

se houve o devido recolhimento das custas processuais.

Após, intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído para 

que cumpra na íntegra a decisão de ref. 05, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111761 Nr: 6039-96.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Daiane Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Certifique-se a Senhora Gestora Judicial se a parte requerida apresentou 

contestação no prazo legal.

Após, intimem-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

manifeste-se sobre a contestação apresentada pela parte requerida, 

tendo em vista que aquela suscitou preliminar presente em uma das 

hipóteses do art. 337, CPC [art. 351, CPC]. Desta feita, no mesmo prazo 

poderá o autor aditar a petição inicial substituindo o réu nos termos do art. 

338, CPC.

Após, caso a parte autora não proceda com a substituição do polo 

passivo, verifico que o feito não se encontra ainda maduro para 

julgamento merecendo instrução probatória, portanto intimem-se as partes 

para que em 05 (cinco) dias [art. 218,§1º, CPC] especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas.

Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103107 Nr: 2268-13.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Algaranha da Paes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES PERES - 

OAB:17877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

1) Expeça mandado de penhora do bem imóvel indicado nos autos, bem 

como proceda o senhor Oficial de Justiça com a respectiva avaliação de 

tal bem. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, 

intime-se o cônjuge da (o) executada (o) salvo quando forem casados sob 

o regime de separação total dos bens [art. 842, CPC] c/c com o §2º do art. 

12 da Lei n.º 6.830/1980;

 2) Cientifique-se o executado na ocasião que poderá este no prazo de 10 

(dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do 

bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos oneroso e não 

trará prejuízo ao exequente [art. 847, CPC].

 3) Ademais, intime-se a (o) exequente para tomar as providências 

pertinentes tendo em vista o que dispõe o art. 799, I, c/c art. 804 ambos do 

CPC;

4) Intimem-se a parte exequente por meio de seu advogado mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico – DJE, para o fim de manifestar 

se tem interesse na adjudicação;

5) Demonstrado interesse na adjudicação, intime-se a executada, em 

obediência ao disposto no art. 876, §1º, do CPC, para ciência e eventual 

manifestação quanto ao referido pedido de adjudicação, no prazo de 05 

dias, sob as penas da lei;

6) Transcorrendo o lapso sem manifestação da executada, resta desde já 

deferida a pretendida adjudicação, devendo a serventia lavrar o 

respectivo auto de adjudicação, intimando-se o exequente para o fim de 

colher sua assinatura e depósito de eventuais diferenças, em 05 dias;

7) De posse dos bens, deverá o exequente informar nos autos, no prazo 

de 05 dias, a satisfação do crédito, sob pena de assim ser considerado. 

Cientifique-se, outrossim, o exequente que o mesmo deverá acompanhar a 

diligência e disponibilizar os meios necessários para a efetivação da 

remoção dos bens que lhes serão entregues;

8)Não pretendendo a adjudicação, intime-se o exequente para fins do art. 

880 do CPC, podendo requerer a alienação particular do(s) bem (ns) 

penhorado(s), também no prazo de 05 dias;

Após, conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103135 Nr: 2288-04.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idicania Rocha Carapia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES PERES - 

OAB:17877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

1) Expeça mandado de penhora do bem imóvel indicado nos autos, bem 

como proceda o senhor Oficial de Justiça com a respectiva avaliação de 

tal bem. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, 

intime-se o cônjuge da (o) executada (o) salvo quando forem casados sob 

o regime de separação total dos bens [art. 842, CPC] c/c com o §2º do art. 

12 da Lei n.º 6.830/1980;

 2) Cientifique-se o executado na ocasião que poderá este no prazo de 10 

(dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do 

bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos oneroso e não 

trará prejuízo ao exequente [art. 847, CPC].

 3) Ademais, intime-se a (o) exequente para tomar as providências 

pertinentes tendo em vista o que dispõe o art. 799, I, c/c art. 804 ambos do 

CPC;

4) Intimem-se a parte exequente por meio de seu advogado mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico – DJE, para o fim de manifestar 

se tem interesse na adjudicação;

5) Demonstrado interesse na adjudicação, intime-se a executada, em 

obediência ao disposto no art. 876, §1º, do CPC, para ciência e eventual 

manifestação quanto ao referido pedido de adjudicação, no prazo de 05 

dias, sob as penas da lei;

6) Transcorrendo o lapso sem manifestação da executada, resta desde já 

deferida a pretendida adjudicação, devendo a serventia lavrar o 

respectivo auto de adjudicação, intimando-se o exequente para o fim de 

colher sua assinatura e depósito de eventuais diferenças, em 05 dias;

7) De posse dos bens, deverá o exequente informar nos autos, no prazo 

de 05 dias, a satisfação do crédito, sob pena de assim ser considerado. 

Cientifique-se, outrossim, o exequente que o mesmo deverá acompanhar a 

diligência e disponibilizar os meios necessários para a efetivação da 

remoção dos bens que lhes serão entregues;

8)Não pretendendo a adjudicação, intime-se o exequente para fins do art. 

880 do CPC, podendo requerer a alienação particular do(s) bem (ns) 

penhorado(s), também no prazo de 05 dias;

Após, conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39934 Nr: 952-38.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIENE BARBOSA SILVA, GLAUBER 

SILVEIRA DA SILVA, ADEMIR ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE 

ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Vistos em correição.

É cediço que o principio estatuído no art. 807, CPC que assim dispõe: 

Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz 

mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. 

Portanto, entre os atos executivos a serem praticados num procedimento 
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executório, deve o magistrado optar pelo menos gravoso. Todavia, no 

entanto, não pode o executado, valer-se desse princípio e postergar 

eternamente a execução, vez que tal regra não pode inviabilizar o 

recebimento do crédito pelo exequente. Assim, cabe ao magistrado 

conciliar esses dois princípios e nortear a interpretação da lei processual.

 No caso dos autos, a avaliação do imóvel se deu em 2014, mostrando no 

caso em apreço razoável a realização de uma reavaliação, 

considerando-se, na data de hoje, o transcurso do lapso temporal de 04 

anos. Assim, tendo em conta a atual conjuntura econômica aquecida do 

país, o valor em que o bem foi avaliado, pode estar defasado, 

demandando a realização de uma nova avaliação.

Desta feita, Determino a realização de nova avaliação do bem penhorado.

Intime-se o exequente por meio de seu advogado constituído mediante 

publicação no Diário da Justiça Eletrônico, para o fim de que em 15 

(quinze) dias proceda com o recolhimento da diligencia do Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 82959 Nr: 4214-88.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DIAS BICALHO NETTO, LORRANY 

VICTORIA DIAS MATOS BICALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

EXPEÇA-SE o competente mandado de remoção e entrega dos 

semoventes de propriedade do executado, devendo o credor atentar-se 

para o cumprimento do mandado, fornecendo todos os meios necessários 

ao meirinho.

 Desde já, NOMEIO como administrador-depositário o exequente, o qual 

deverá no prazo de 10 (dez) dias apresentar o plano de administração.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78506 Nr: 2586-64.2015.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora pessoalmente, para que, proceda com o devido 

impulsionamento do feito em 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo supra com ou sem manifestação, certifique e venham 

os autos conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 80239 Nr: 3270-86.2015.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR RAIMUNDO FANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora/exequente pessoalmente, para que, cumpra o 

comando judicial retro na íntegra em 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento do pleito requerido.

Decorrido o prazo supra com ou sem manifestação, certifique e venham 

os autos conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88366 Nr: 1626-74.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, PATRICIA PONTAROLI JANSEN - 

OAB:12419, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945, VIRGINIA 

NEUSA COSTA MAZZUCCO - OAB:42595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro o requerimento retro, considerando que nas ações de busca e 

apreensão fundadas no Decreto-lei nº 911 /69, a não localização do 

veículo impede o prosseguimento do feito, uma vez que a citação somente 

se aperfeiçoa com a efetiva apreensão do veículo.

Desta feita, intime-se o autor por meio de seu advogado constituído, 

mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico, para em 15 (quinze) 

dias apresentar a localização atual do bem e do devedor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71887 Nr: 3832-32.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. P. CASTILHO & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO LOADYR DA 

SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta, DETERMINO A SUSPENSÃO DA AÇÃO até o 

cumprimento da obrigação, nos termos do art. 921, I do Código de 

Processo Civil.Após, com o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo e, depois de decorrido o prazo de suspensão do acordo 

celebrado nos autos, desarquive-se e intime-se a parte autora para 

manifestar nos autos em 05 (cinco) dias, sendo que seu silêncio será 

interpretado como satisfeita a obrigação. Decorrido o prazo supra sem 

manifestação, voltem-me conclusos para extinção. Honorários 

advocatícios e despesas processuais conforme acordado pelas partes e, 

na ausência deverão ser divididas igualmente [art. 90, §2º, CPC], P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72280 Nr: 25-67.2015.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRITZKE E KRUGER LTDA - ME, LEVINO 

KRUGER, OSMAR BRITZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Indefiro o petitório retro, posto que é dever da parte autora/exequente 

instrumentalizar o processo, não se justificando que o autor transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o réu.

 Não restou demonstrado que tenha a parte autora/exequente realizado 

diligências que tenham restado infrutíferas quanto a tal requerimento. Ora, 

é ônus da parte diligenciar no sentido de instruir o processo com a 

documentação necessária à prova de suas arguições, só incumbindo 

diligências por parte deste juízo quando a parte corroborar que não a 

alcançou por seus próprios esforços, que no caso não ocorreu, sendo 
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medida excepcional, pois o judiciário se rege pelo princípio da 

imparcialidade.

 Deste modo, intimem-se a parte autora/exequente para que no prazo de 

30 (trinta) dias apresente nos autos endereço atualizado da parte 

requerida ou comprove nos autos que diligenciou de forma administrativa 

no intuito de localizá-los.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98931 Nr: 421-73.2017.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA, MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA, Cláudia Inês Marques Morais de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Indefiro o petitório retro, posto que é dever da parte autora/exequente 

instrumentalizar o processo, não se justificando que o autor transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o réu.

 Não restou demonstrado que tenha a parte autora/exequente realizado 

diligências que tenham restado infrutíferas quanto a tal requerimento. Ora, 

é ônus da parte diligenciar no sentido de instruir o processo com a 

documentação necessária à prova de suas arguições, só incumbindo 

diligências por parte deste juízo quando a parte corroborar que não a 

alcançou por seus próprios esforços, que no caso não ocorreu, sendo 

medida excepcional, pois o judiciário se rege pelo princípio da 

imparcialidade.

 Deste modo, intimem-se a parte autora/exequente para que no prazo de 

30 (trinta) dias apresente nos autos endereço atualizado da parte 

requerida ou comprove nos autos que diligenciou de forma administrativa 

no intuito de localizá-los.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72631 Nr: 171-11.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GUEDES DE SOUZA, MARCOS ANTONIO 

GODOI VIEIRA, GODOI LOCALÇÕES DE MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:2.059 OAB/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que as tentativas de citação dos requeridos restaram 

infrutíferas, Defiro o pedido em petição retro e, para tanto citem-se as 

partes requeridas por via editalícia com o prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do artigo 256, I, do Código de Processo Civil, com as advertências 

legais.

 Decorrido, o prazo in albis, certifique e desde já com fulcro no art. 72, II, 

CPC nomeio como curadora especial da parte requerida a Defensoria 

Pública desta comarca para patrocinar os interesses da parte requerida, a 

qual deverá ser intimada pessoalmente desta nomeação para apresentar 

contestação, no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109133 Nr: 4966-89.2017.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EN, SAMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com 

fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, JULGO PROCEDENTE nos termos 

do art. 487, I, CPC o pedido formulado pelos interessados, para o fim 

de:1)DECRETAR o divórcio do casal, com a consequente dissolução do 

vínculo matrimonial;2)FIXAR alimentos definitivos em favor dos menores 

impúberes no importe de 1,61 salários mínimos vigentes no país e rateio 

das despesas extraordinárias;3)CONCEDER a guarda unilateral das 

menores em favor de sua genitora, qual seja, Simone Alexandre 

Machado;4)DETERMINAR que as visitas do genitor sejam feitas de forma 

livre conforme pactuado;Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado 

para registro no cartório competente (art. 32, da Lei 6.515/77), no sentido 

de providenciar a necessária averbação na Certidão de 

Casamento.Notifique-se o Ministério Público.Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios. Cumpridas as disposições acima, não havendo 

quaisquer pendências, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.P.I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78049 Nr: 2398-71.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATÁLIA DE ASSIS ALMEIDA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ana carolina souza leite - 

OAB:101856, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O

 Vistos em correição.

Com relação ao pedido de tutela de urgência, INDEFIRO-O, porquanto não 

restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais (art. 300, do 

CPC). Com efeito, por ora, não está demonstrado “prima facie” o “fumus 

boni juris” do direito da parte autora. Ademais, não se evidencia a 

plausibilidade do direito do requerente, ao menos nessa fase processual, 

bem como não está comprovada a existência de dano irreparável ou de 

difícil reparação.

 Observe-se, outrossim, que para a concessão da tutela é essencial a 

existência de prova que não enfrente qualquer discussão, o que não é o 

caso dos autos. Na espécie, o direito, à luz do disposto no art. 300, do 

CPC, não está provado de forma irrefutável, havendo necessidade de 

melhor elucidação dos fatos. Logo, não se mostra cabível antecipar os 

efeitos da tutela de urgência, em especial por ser imprescindível garantir o 

direito do contraditório. Indefiro, pois o pedido, sendo certo a tutela, na 

forma do “art. 296, do CPC, poderá ser apreciada e modificada a qualquer 

tempo. [...]”

 Desta feita, intimem-se as partes por meio de seus patronos via 

DJE/carga eletrônica, para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] 

prazo este, que será contado em dobro no caso do art. 186, CPC, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando de forma 

fundamentada a necessidade de realização destas.

 Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81900 Nr: 3925-58.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS FERNANDES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DAMÁSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique com a máxima urgência o trânsito em julgado da sentença 

prolatada nos autos;

Intime-se o advogado do autor, para que esclareça se dá integral quitação 

ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) dias “in 

albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o 

processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925. 

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença.

Cumpra-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90804 Nr: 2473-76.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GWBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP, JMPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído/defensor 

público, para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar o endereço 

atualizado do requerido.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35538 Nr: 232-08.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de sua advogada, para que tenha ciência do retorno dos autos à 

1ª instância.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119210 Nr: 1676-32.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - OESTE - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 

DO OESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIGUEIREDO & QUINTEIRO LTDA - ME, MARCIO 

EDILMAR QUINTEIRO, JOICE DE OLIVEIRA NEVES QUINTEIRO, IZABEL 

QUINTEIRO DE OLIVEIRA, MARIO ESTELINO QUINTEIRO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Determino que o requerente emende a inicial no sentido de que faça a 

exclusão de cópias da inicial, que são absolutamente desnecessárias e 

somente atravancam o feito, bem como para que carreie o comprovante 

do recolhimento de custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Intime-se.

 Comodoro-MT, 02 de abril de 2018.

Antonio Carlos Pereira Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 60196 Nr: 1947-51.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO AGUIAR BORGES RIBEIRO, CIBELE 

MENEZES RIBEIRO, ANA DULCE RIBEIRO VILELA, DANIEL ANDRADRE 

VILELA, EDUARDO AGUIAR BORGES RIBEIRO, CINTIA VILELA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029 OAB/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028 OAB/SP, 

SÉRGIO ABRAHÃO ELIAS - OAB:1223/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDMUNDO AGUIAR BORGES RIBEIRO, 

Cpf: 95902147891, Rg: 46179318, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido CIBELE MENEZES RIBEIRO, Cpf: 11744682895, Rg: 

8.458.509, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido ANA 

DULCE RIBEIRO VILELA, Cpf: 21646193822, Rg: 4.466.569, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido DANIEL ANDRADRE VILELA, Cpf: 

68619170872, Rg: 4.251.749, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido EDUARDO AGUIAR BORGES RIBEIRO, Cpf: 92363296834, Rg: 

7.896.604-8, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

CINTIA VILELA RIBEIRO, Cpf: 13709840813, Rg: 10.400.251-7, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Norte Brasil Transmissora de Energia S/A ajuíza ação 

de constituição de servidão administrativa com pedido de liminar de 

emissão na posse em desfavor de herdeiros de Maria da Glória Aguiar 

Borges: Edmundo Aguiar Borges Ribeiro; Cibele Menezes Ribeiro; Ana 

Dulce Ribeiro Vilela; Daniel Andrade Vilela; Eduardo Aguiar Borges Ribeiro; 

e Cintia Villela Ribeiro, uma vez que venceu licitação para construção e 

implantação, em uma área de nove metros de largura, de uma linha de 

transmissão de energia de alta voltagem, cujo cumprimento é equivalente à 

distância de Porto Velho a Araraquara 2. Alude que a servidão 

estender-se-á por uma área de 79m em áreas dos requeridos, tendo 

apurado que o valor equivalente a ser indenizado é o de R$ 31.719,98, 

equivalente a uma cervidão sobre 49,3224 hectares.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para 

imitir, em caráter provisório, a requerente na posse das áreas servientes 

delineadas nas fls. 10/11, bem como apresentadas nos memoriais 

descritivos e plantas de fls. 123/131, para a consecução das obras da 

Linha de Transmissão Coletora Porto Velho- Araraquara 2, Bipolo nº 2 CC 

em ± 600KV localizada nos Estados de Rondônia, Mato Grosso, Goiás, 

Minas Gerais e São Paulo, mediante o depósito prévio e integral em juízo 

do valor da oferta de indenização.Determino o registro da imissão 

provisória na posse no registro de imóveis competente, de acordo com o 

art. 15, §4º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.Citem-se os 

réus para oferecerem resposta, no prazo legal, constando no mandado 

(carta ou edital), expressamente, a advertência do art. 285 e 319, do 

Código de Processo Civil.Intimem-se. Expeça-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NICHOLAS SELZLER 

KLAHOLD, digitei.

Comodoro, 14 de maio de 2017

Felipe Michelin Fortes Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 005/18 DF - O Excelentíssimo Senhor Doutor Valter Fabrício 
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Simioni da Silva - Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de 

Jaciara/MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, torna 

público o resultado do julgamento do recurso interposto em face da 

classificação dos candidatos divulgada por meio do Edital n.º 003/18/DF, 

de 2.3.18 e divulga a lista definitiva dos aprovados e classificados no 

Processo Seletivo para Juiz Leigo desta Comarca:

* O Edital n° 005/18 DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111898 Nr: 2080-94.2018.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Consigno que nos termos do Art. 290, do NCPC, será 

cancelada a distribuição do feito se a parte não honrar com o pagamento 

assumido.Diante das certidões de óbito anexada, DECLARO aberto o 

inventário dos bens deixados pelo falecimento de JOSÉ DA SILVA 

MARQUES, pelo rito sumaríssimo do arrolamento, e nomeio inventariante 

IRANIRA MISSO, independentemente da subscrição de termo e de 

prestação de compromisso legal, ficando, todavia, cientificada de que 

deverá bem e fielmente desempenhar as atribuições que lhe foram 

confiadas (NCPC, Art. 660).Anexa a inventariante aos autos prova de 

quitação dos tributos relativos aos bens dos espólios e suas rendas, na 

inteligência do Art. §5º, do Art. 664, do NCPC, havendo de ser observado 

o §4º do mesmo artigo.Atenta há presença de menor na inventariança, 

dê-se vista ao MPE.Às providências.Jaciara - MT, 27 de março de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57042 Nr: 1346-85.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE BITTENCOURT DA COSTA, JHONATAN 

BITTENCOURT DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, indefiro o pedido 

de habilitação dos herdeiros e, por consequência, julgo extinto o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso IX, do Código de 

Processo Civil, e determino arquivamento do presente feito, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor. Por fim, isento o requerente do pagamento das custas 

processuais e honorários de advogado.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, 

com as anotações de praxe.Jaciara/MT, 27 de março de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 18435 Nr: 3083-41.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JOAQUIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jutuiram José Trajano de 

Moura - OAB:2097/MT

 Vistos etc.

Trata-se de execução de Sentença proposta por José Joaquim da Silva, 

em face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV acostado às fls. 272/273.

Alvarás expedidos às fls. 284/285.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 26 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45829 Nr: 756-16.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HADCSS, ADCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683

 Vistos etc.CONHEÇO PARCIALMENTE da exceção de pré-executividade 

oposta pelo executado/excipiente, conforme fundamentação supra, e, via 

de consequência, REVOGO a prisão civil decretada às fls. 38, e determino 

que a parte exequente traga aos autos a planilha atualizada do débito, 

limitando-se a execução das prestações alimentícias vencidas até 

abril/2012.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jaciara/MT, 23 de março de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32931 Nr: 496-70.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOR DE SOUZA SCHUVARTZHAUPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.REJEITO a exceção de pré-executividade oposta pelo 

executado/excipiente, conforme fundamentação supra, e, via de 

consequência, determino o regular prosseguimento da execução.Deixo de 

condenar a parte executada/excipiente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários de sucumbência em virtude de não haver 

extinção da execução.Por fim, homologo o cálculo acostado pelo 

exequente, e determino a expedição de precatório para 

pagamento.Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, 

tendo em vista que quando expedição do precatório, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização 

monetária.Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as 

informações nos termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 

de 18/04/2012, informando o depósito dos valores devidos, proceda o 

Senhor Gestor, com os procedimentos necessários para a liberação do 

ALVARÁ para levantamento dos valores depositados.Após, efetuado o 

levantamento dos valores, e certificado nos autos, voltem os autos 

conclusos para extinção.Cumpra-se, expedindo-se o 
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necessário.Jaciara/MT, 27 de março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54259 Nr: 2737-12.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, ante ao exposto, julgo procedente a pretensão da 

requerente, para o fim de decretar a partilha dos bens que móveis que 

guarneciam a residência do casal, a serem especificados em liquidação de 

senteça, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, 

bem como dos direitos sobre o veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON., ano 

2008/2009, cor preta, placa NJU7739, RENAVAM 990785165 e do imóvel 

urbano localizado na Rua A, n.:52, Bairro 08 de Abril, em Cuiabá/MT, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, por fim, dos 

valores referentes ao consórcio FIAT, com proposta nº 405947 e entrada 

de R$367,37, datada de 08/12/2010, pagos pelo requerido na constância 

do casamento, a serem espeficiados em liquidação de 

sentença.Consequentemente, julgo extinto o feito com resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.Custas e despesas 

processuais pelo requerido, inclusive os honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.Transitada em julgado 

a presente sentença, arquive-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.P. R. I. C.Ciência à DPE.Às providências.Jaciara/MT, 19 de março de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 986 Nr: 43-32.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CASOLA, ADIR ENAR DE VLIEGER, 

ARISTEU BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A, 

RODRIGO LEMOS CURADO - OAB:27.638/GO

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente a manifestar-se acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fl.198verso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 12 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56334 Nr: 755-26.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENI FACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25225 Nr: 1616-22.2008.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ELMIRA ROSA DE SOUZA, SIDNEY DE 

SOUZA SOARES, MARILZA LIMA SOARES, MARISVALDA LINA DA 

SILVA, JOSÉ ANTÔNIO SOARES, MARIA LINA PEDROSO, VALTER 

ANTONIO SOARES, MANOEL MESSIAS SOARES, MARIA APARECIDA DE 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDETE MACEDO BRAGA, JOAQUIM DE 

FRANÇA, ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, CELSO TERUYA, 

ARLETE BAGANI LIRA, DEVALDO DA SILVA GREGOLETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos 

controvertidos a demonstração dos requisitos do usucapião ordinário: 

lapso temporal, inexistência de oposição e animus domini.Defiro a 

produção de prova testemunhal, conforme requerido pelos 

autores.Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem à 

audiência, sob pena de confissão.O comparecimento das testemunhas a 

audiência deverá ser promovido pela parte autora, independente de 

intimação, nos termos do art. 455, e parágrafos, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar da intimação.DESIGNO a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 19/04/2018, às 15h30min.Ciência ao MPE e à DPE.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Jaciara-MT, 22 de 

março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45975 Nr: 925-03.2011.811.0010

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT, RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, remetam-se os autos ao distribuidor para classificar o feito 

como cumprimento de sentença.

Proposta a execução de sentença em petição de fls. 125/127 e cálculos 

de fls. 128; em decisão de fls. 142/143, fora determinada a citação da 

executada que se efetivou, conforme consta em certidão de fls. 145vº. A 

certidão de fls. 149, atesta que decorreu o prazo para apresentação de 

embargos.

 Expedido RPV às fls. 150.

À fl. 217/219, o exequente requer liberação dos valores indicados, 

determinando-se a expedição de alvarás judiciais e transferência dos 

valores para as contas indicadas na mencionada petição.

Valor vinculado na conta judicial conforme petição de fls. 226/227.

Proceda o Sr. Gestor Judiciário aos atos necessários para a liberação dos 

valores depositados em Juízo (conforme requerido em petição de fls. 

217/219), atentando-se para as novas determinações contidas na 

Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais.

 Sequentemente, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos 

autos, voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às Providências.

 Jaciara/MT, 26 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50382 Nr: 2204-87.2012.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI KUBLIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DIAS COUTINHO 

NETO - OAB:11003-A/MT

 Vistos etc.

Verifica-se do petitório de fls. 118/119, notadamente em atenção ao teor 

do recibo anexado na fl. 121, a “quitação à vista do contrato 

30410/536169204”, que deu azo a presente ação de busca e apreensão.

Neste particular, determinada a intimação do banco autor e assinalado 

prazo para manifestação sobre o pedido da ré para levantamento da 

quantia depositada à fl. 72, a título de purgação de mora, não aceita ao 

tempo pela instituição financeira, conforme certidão constante de fl. 123, 

não houve qualquer providência.

Desta feita, determino a transferência do valor vinculado a este Juízo (fl. 

72), com as suas atualizações, para conta bancária declinada pela ré Geni 

Vieira Kublik (fls. 118/119), mediante expedição do competente ALVARÁ.

Intime-se, pessoalmente, a ré com o fito de ter ciência do numerário 

disponibilizado.

Ato contínuo, certificado o trânsito em julgado da sentença prolatada às 

fls. 116/17, e verso, procedam-se as anotações necessárias e 

arquivem-se.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 27 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21024 Nr: 2650-03.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS, FGFDS, CAROLINA BATISTA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alencar Libano de Paula - 

OAB:16175 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, manifestou concordância 

com os cálculos apresentados, conforme fl. 300.

Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pela parte executada à 

fl. 295/297.

Expeça-se precatório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme 

requerido.

Ante a concordância da ex procuradora da autora e de seu atual patrono, 

no que se refere ao rateio dos honorários contratuais e sucumbenciais, 

quando da expedição do precatório, deverão ser retidos os honorários 

contratuais em 20% do valor do débito, que deverão ser rateados entre os 

advogados Dra. Nícia da Rosa Haas e Dr. Alencar Líbano de Paula.

De igual forma, os honorários sucumbenciais também deverão ser 

rateados em partes iguais entre os causídicos.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando expedição do precatório, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a última atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo 

ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 23 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11846 Nr: 751-72.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MONTEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3.779/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104527 Nr: 8434-72.2017.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALIA CARVALHO FELICI, ROSANGELA BUENO 

LAGO, ROSIVAL BUENO CARVALHO, ROSENIR BUENO CARVALHO, 

Ângela Márcia Bueno de Carvalho, ROSA BUENO CARVALHO GARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA BUENO LAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em que pese o teor do petitório de Ref: 9, não houve o cumprimento do 

determinado na Ref: 4.

Desta feita, a inventariante deve cumprir integralmente as determinações 

contidas na decisão de Ref: 4, no prazo de 15 (quinze)dias.

Intime-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 27 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87119 Nr: 5656-66.2016.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCILMAR DA CRUZ MOTTA, JOCENIRA CRUZ MOTTA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERALDINA DA CRUZ MOTTA, VALDEMAR 

MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em que pese o teor do petitório de Ref: 44, não houve o cumprimento do 

determinado na Ref: 36.

Desta feita, o inventariante deve cumprir integralmente as determinações 

contidas na decisão de Ref: 36, no prazo de 15 (quinze)dias.

Intime-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 27 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104377 Nr: 8368-92.2017.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES BRITO DOS REIS, DELMAR BRITO 

DOS REIS, DELIO BRITO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DEDIO JOSÉ DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em que pese o teor do petitório de Ref: 11, não houve o devido 

cumprimento das determinações contidas na Ref: 4. Cumpra-se, pois, a 

inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias, integralmente.

 Intime-se.

 Jaciara/MT, 27 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 67623 Nr: 2110-37.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDS, CFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido da parte exequente de Ref:140.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, pelo prazo de 01 (um) ano, 

sem baixa na distribuição.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e vista à DPE para manifestação.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Jaciara/MT, 27 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100557 Nr: 6439-24.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Reis Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação Previdenciária de Pensão por Morte, ajuizada por Maria 

dos Reis Ferreira Lima em face do Instituto Nacional de Seguro Social – 

INSS, em razão do falecimento de seu convivente Benito Rodrigues de 

Pinho.

Dessa forma, nos termos do art. 357 passo a sanear o processo.

É cediço que, dentro da metodologia do trinômio processual (pressupostos 

processuais – condições da ação – mérito da causa), referidas matérias 

podem ser analisadas de ofício e a qualquer grau e tempo de jurisdição 

ordinária, não se incidindo preclusão pro judicato (RSTJ 54/129), e podem 

ser apreciadas na sentença. Também, dentro desta óptica processual, é 

aceitável o saneador difuso, e realizado posteriormente ao momento 

indicado no ventilado artigo, face ausência da já citada preclusão.

O Instituto Nacional de Seguro Social – INSS apresentou contestação, não 

suscitando preliminares.

Por outro lado, observo que não há outras irregularidades a serem 

corrigidas.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a união estável existente entre a requerente e o de cujus, 

bem como os requisitos legais do benefício previdenciário em tela.

 Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização 

de audiência, para comprovação da união estável existente entre autora e 

o de cujus.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 16 

de maio de 2018, às 14h30min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Novo Código de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 27 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89422 Nr: 1072-19.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVdSS, ECDS, VLdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTDO, C-COLL, CDTELL, CPS, CCOLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - OAB:, 

LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO BENES ÍNACO 

- OAB:14.460/B, JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA - 

OAB:10070, Otto Medeiros de Azevedo Junior - OAB:7.683 - MT

 Vistos etc.....Assim, reconheço a ilegitimidade passiva da requerida COL 

CENTRO OESTE LOGISTICA LTDA, devendo a mesma ser excluída do polo 

passivo da presente ação.Por sua vez, a CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A 

alega sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não é 

proprietária do veículo, sendo apenas detentora da carga que o caminhão 

levada para entregas.Entretanto, razão não lhe assiste.Segundo a 

jurisprudência do STJ: “A empresa contratante do serviço de frete e 

transporte de pessoal é parte legítima para figurar no pólo passivo da 

ação de reparação de danos causados a terceiros, decorrentes de 

acidente de trânsito, se o veículo estava a seu serviço em tarefa de seu 

imediato interesse econômico”. (REsp 325176/SP, Rel. Min. Nancy 

Andrighi; 3ª T.; Julg. 06-12-2001, DJ 25-3-2002 p. 277, in 

www.stj.jus.br).Como se vê, a legitimidade da CERVEJARIA PETRÓPOLIS 

S/A decorre de ter-se utilizado da ré COMANDO DIESEL TRANSPORTE E 

LOGISTICA – EIRELI para realização de uma tarefa que era do seu imediato 

interesse comercial, e ser beneficiária econômica do transporte. Se a 

atividade realizada em seu proveito causou dano a terceiro, surge a 

legitimidade passiva por responsabilidade solidária....Assim, afasto a 

preliminar de ilegitimidade passiva da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS 

S/A......No caso presente, a empresa requerida COMANDO DIESEL 

TRANSPORTE E LOGISTICA – EIRELI trouxe aos autos a prova do contrato 

existente entre a mesma e a seguradora BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS S/A, consoante páginas 224/227, evidenciando 

a apólice n.º 017852, que a vincula à relação jurídica em apreço, assim 

como a ausência de manifestação do requerente, nada opondo à 

denunciação, razão pela qual defiro o pedido de denunciação da 

lide.Dessa feita, ordeno a citação do denunciado (art. 126 do CPC), 

consignando que o prazo para a resposta é de 15 (quinze) dias, ....Às 

Providências.Jaciara/MT, 27 de março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101233 Nr: 6729-39.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOAQUIM AUGUSTO DE 

OLIVEIRA, MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JACIARA por seu procurador 

legalmente constituído e habilitado moveu a presente EXECUÇÃO FISCAL 

em desfavor do EXECUTADO, devidamente qualificados na inicial, com 

fundamento na Lei 6.830/80.

Petição da exequente à ref. 26, requerendo a extinção do processo em 

face da quitação do débito fiscal.

 É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Em face à petição de ref. 26 e de tudo que nos autos consta, julgo 

EXTINTA a presente Execução Fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE JACIARA contra o EXECUTADO, com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras existentes no feito, 

bem como do nome do executado dos órgãos de restrição ao crédito.

Publique-se. Intime-se.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 27 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104185 Nr: 8271-92.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE EDSON VICENTE DA SILVA, MARIA 

APARECIDA OLIVEIRA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - 

OAB:8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES /C/ 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por ESPÓLIO DE EDSON 

VICENTE DA SILVA, representado pela inventariante MARIA APARECIDA 

OLIVEIRA LIMA DA SILVA, em face de ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Ante a carência de comprovação da 

hipossuficiência alegada pela requerente, determinada, em duas 

oportunidades, que a autora trouxesse documentos aptos a viabilizar a 

analise do pedido de justiça gratuita (Ref. 04 e 10). Entretanto, até o 

momento – 05 (cinco) meses após a primeira decisão - inexistem nos 

autos qualquer comprovação acerca da juntada dos citados documentos, 

ou do recolhimento das custas processuais. De efeito, segundo a norma 

de regência, o processo que não for devidamente preparado, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias de sua distribuição, será cancelado (art. 290, do 

Código de Processo Civil), de modo que se impõe o cancelamento da 

distribuição do presente feito. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, 

DETERMINO o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290, do CPC, 

isentando a autora do pagamento de custas. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 27 de março de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76446 Nr: 930-49.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO A. DOS SANTOS - 

OAB:156187 SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O, FABRÍCIO GUIMARAES DOS 

SANTOS - OAB:19868/O

 Vistos etc.

Depreende-se dos autos que a ré está em recuperação judicial, a qual 

rendeu decisão positiva pelo processamento do pedido (Ref. 126).

Entretanto, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se 

submetem aos efeitos da recuperação judicial (Leitura do Art. 49, §3º, da 

lei n.º 11.101/2005).

Ademais, a imprescindibilidade quanto a utilização do veículo – 

Marca/VOLVO, FH 520 6X4, chassi n.º 9BVAS50D8BE770512, ano 2011, 

Renavam: 307968014, placa: NPK-4071, cor Branca, que deverá ficar 

depositado com o representante do autor, para as atividades empresariais 

da recuperanda não se afigura devidamente demonstrada nos autos, 

através de documentos hábeis ao reconhecimento pugnado.

Desta feita, manifeste-se a parte autora para que se manifeste, no prazo 

de 15 dias, requerendo o que entender necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100874 Nr: 6592-57.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO CÉSAR PACHECO, SILVANA MARINA BERENYI 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Impenhorabilidade Rural c.c Pedido de 

Tutela de Urgência, ajuizada por Marcio Cesar Pacheco e Silvana Marina 

Berenyi Pacheco em desfavor do Sinagro Produtos Agropecuários S/A.

 Devidamente citado, o requerido apresentou contestação em ref. 60, 

pleiteando a improcedência da demanda.

 A parte autora impugnou a contestação (Ref. 70). Requereu ainda a 

designação de audiência de conciliação (Ref. 72).

Primeiramente, indefiro o pedido de designação de audiência de 

conciliação, tendo em vista que na primeira audiência, a requerida se fez 

ausente, injustificadamente.

Assim, considerando o não comparecimento injustificado do requerido à 

audiência de conciliação, embora devidamente intimado para tanto, nos 

termos do artigo 334,§ 8º do CPC, condeno-o ao pagamento de multa de 

2% sobre o valor da causa, revertido em favor do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

 A ação vem se desenvolvendo em marcha regular, as partes são 

legítimas e estão regularmente representadas, assim, não havendo 

preliminares suscitadas, dou o feito por saneado, fixando como pontos 

controvertidos da demanda se a propriedade dada em garantia é 

impenhorável, constituindo-se como único bem imóvel da família.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as sob pena de 

indeferimento, devendo, desde já, apresentarem rol de testemunhas caso 

optem por prova testemunhal.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 26 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99175 Nr: 5726-49.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IRINEU GUIMARÃES BARBOSA, CLEIDE SOARES DA 

CRUZ BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402, EMILLY SILVA DE CARVALHO - OAB:22.883-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização 

por Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada por Cleide Soares da 

Cruz Barbora e Irineu Guimarães Barbosa em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

 Devidamente citado, o requerido apresentou contestação em ref. 16, 

alegando preliminarmente a ausência de documento essencial a 

propositura da ação, haja vista que a parte autora não juntou prova da 

negativação de seu nome. No mérito, pleiteou a improcedência da 

demanda.

A parte autora, impugnou a contestação (Ref. 20).

Pois bem. No tocante à preliminar de inépcia da inicial ante a ausência de 

documentos essenciais à propositura da ação, tenho que esta deve ser 

rechaçada.

É que o documento que comprova a inscrição do nome da autora nos 

cadastros de inadimplentes não é um documento essencial à propositura 

da ação. Na realidade é uma prova documental, que a parte pode querer 

produzi-la ou não, assumindo o ônus, caso não a produza, de ter a 

demanda julgada improcedente ante a não comprovação de suas 

alegações.

Assim, a ausência do referido documento influenciará na procedência ou 

não da demanda, mas em hipótese alguma acarretará a extinção do feito 

por inépcia da inicial.

Não vislumbrando qualquer nulidade ou irregularidade aparente, razão pela 

qual dou o feito por saneado.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos 

controvertidos da demanda: a) a inexistência do débito; b) a prática de ato 

ilícito pelo agente; c) o nexo de causalidade; d) culpa; e) abalo moral e 

material.

Sendo assim, determino que as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 26 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101056 Nr: 6677-43.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA MARIA BRUM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paquali Parise e Gasparine 

Junior - OAB:4.752 - SP

 Vistos etc....Assim, não assiste razão ao impugnante ao pleitear a 

atribuição do valor da causa em ínfimos R$ 1.000,00 (mil reais), da mesma 

forma que está incorreta a atribuição de R$ 27.425,13 (vinte e sete mil, 

quatrocentos e vinte e cinco reais e treze centavos), referente ao valor do 

contrato, conforme foi atribuído pela parte impugnada.Assim, determino a 

intimação da parte autora para que, no prazo de 15 dias, retifique o valor 

da causa, devendo ser atribuído como valor a diferença entre o pretendido 

e aquele pactuado com a instituição financeira.De outra banda, no que se 

refere à concessão de justiça gratuita, nota-se que, no caso em apreço, a 

irresignação da requerida não foi carreada de nenhuma prova de que o 

demandante se encontra em condições de suportar o pagamento das 

custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família, ônus este que competia lhe competia....Por fim, defiro a 

suspensão do feito, até o julgamento do Recurso Especial 1.578.526/SP.É 

que o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de 

Justiça, em assunto catalogado como Tema 958, determinou a suspensão, 

em todo o território nacional, dos processos pendentes que discutam a 

validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços 

prestados por terceiros, registro de contrato e/ou avaliação do bem, até o 

julgamento do REsp 1.578.526/SP pela Segunda Seção do STJ....Deste 

modo, existindo pedido de necessidade de prova de erro no pagamento 

para que seja acolhido o pleito de repetição simples do indébito, além da 

ação discutir a validade da cobrança de despesas de serviços de 

terceiros, SUSPENDO o regular andamento do feito até o julgamento 

definitivo do recurso especial paradigmático, quando então cessada a 

suspensão a Serventia deverá providenciar a imediata remessa dos autos 

à conclusão, sem prejuízo de eventual provocação das partes nesse 

sentido.Às providências.Jaciara/MT, 26 de março de 2018.Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93019 Nr: 2809-57.2017.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Cristina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ JORGE DE ALMEIDA E SUA 

ESPOSA, NILVANA LEITE BARBOSA, JOÃO CLARINDO DOS SANTOS, 

JOSÉ CARLOS, VERONILCE BARBOSA, JOSÉ ROLDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - OAB:6678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:20

Resumo da Inicial:

Descrição do Imóvel Usucapiendo:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Inicialmente, em virtude do falecimento dos requeridos conforme consta na 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 83, DEFIRO a substituição 

processual, pelo espólio de José Jorge de Almeida e sua esposa.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para retificação da capa dos 

autos e no Sistema Apolo.

Após, cite-se o espólio dos requeridos por edital, com o prazo de 20 dias, 

nos termos do art. 256, I, do Código de Processo Civil.

Transcorrido in albis o prazo de resposta, certifique-se e, desde já, 

nomeio como curador especial, a Defensoria Pública, conforme dispõe o 

Art. 72, inciso II e Parágrafo único do NCPC, devendo ser este intimado a 

apresentar a respectiva defesa ao espólio dos requeridos;

 Quanto ao confinante JOSÉ CLARINDO DOS SANTOS, certifique-se o 

decurso de prazo para apresentação de resposta.

 Ainda, expeça novas cartas de citação aos novos confinantes: 

VERONILCE BARBOSA e JOSÉ ROLDÃO.

Por fim, intime-se novamente a Fazenda Pública Federal, para que se 

manifeste no feito.

Cumpridas todas as determinações supra, volte conclusos para 

designação de audiência instrutória.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93019 Nr: 2809-57.2017.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Cristina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ JORGE DE ALMEIDA E SUA 

ESPOSA, NILVANA LEITE BARBOSA, JOÃO CLARINDO DOS SANTOS, 

JOSÉ CARLOS, VERONILCE BARBOSA, JOSÉ ROLDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - OAB:6678
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:20

Resumo da Inicial:

Descrição do Imóvel Usucapiendo:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Inicialmente, em virtude do falecimento dos requeridos conforme consta na 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 83, DEFIRO a substituição 

processual, pelo espólio de José Jorge de Almeida e sua esposa.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para retificação da capa dos 

autos e no Sistema Apolo.

Após, cite-se o espólio dos requeridos por edital, com o prazo de 20 dias, 

nos termos do art. 256, I, do Código de Processo Civil.

Transcorrido in albis o prazo de resposta, certifique-se e, desde já, 

nomeio como curador especial, a Defensoria Pública, conforme dispõe o 

Art. 72, inciso II e Parágrafo único do NCPC, devendo ser este intimado a 

apresentar a respectiva defesa ao espólio dos requeridos;

 Quanto ao confinante JOSÉ CLARINDO DOS SANTOS, certifique-se o 

decurso de prazo para apresentação de resposta.

 Ainda, expeça novas cartas de citação aos novos confinantes: 

VERONILCE BARBOSA e JOSÉ ROLDÃO.

Por fim, intime-se novamente a Fazenda Pública Federal, para que se 

manifeste no feito.

Cumpridas todas as determinações supra, volte conclusos para 

designação de audiência instrutória.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 54893 Nr: 3321-79.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FIDELINA SOARES DE JESUS, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 55284 Nr: 3688-06.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECÍLIA DOURADO DE CARVALHO, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 55009 Nr: 3432-63.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI SEVERINO DE SOUZA, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000455-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUCIO LOPES SIMAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Número do Processo: 1000455-08.2018.8.11.0010, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[Alimentos]. REQUERENTE: FLAVIA SOARES 

BARBOSA REQUERIDO: CLAUCIO LOPES SIMAO VISTOS ETC, Antes de 

apreciar os pedidos iniciais formulados pelo exequente, observo uma 

irregularidade na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do NCPC. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora requer o prosseguimento do feito nos termos 

do art. 528, § 3º do CPC, ou seja, com a decretação da prisão do 

executado em caso de inadimplemento do débito. Ocorre que o exequente 

pleiteia o pagamento das obrigações alimentares referente aos meses de 

outubro a dezembro de 2017, enquanto que o rito da prisão é cabível 

somente quanto aos 3 meses anteriores ao ajuizamento da ação e aos 

que se vencerem no curso do processo, segundo dispõe a súmula 309 do 

STF, verbis: “ O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que 

vencerem no curso do processo.” Portanto, intime-se a parte autora para 

que, na forma do artigo 321 do Código legal supracitado, emende a inicial e 

esclareça o ponto contraditório, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, § único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Jaciara-MT, 27 de março de 2018. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000492-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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FERNANDO A SANTANA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000492-35.2018.8.11.0010; Valor causa: 

R$ 10.660,19; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CHEQUE]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: EFIGENIO 

BATISTA LEAO Parte Ré: EXECUTADO: FERNANDO A SANTANA - ME 

VISTOS ETC, Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pelo 

exequente, observo uma irregularidade na peça inicial que impõe sua 

emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do NCPC. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora endereça a petição ao 

Juizado Especial Cível desta Comarca, bem como fundamenta o pedido na 

Lei 9.099/95. Portanto, intime-se a parte autora para que, na forma do 

artigo 321 do Código legal supracitado, emende a inicial e esclareça o 

ponto contraditório, informando a qual juízo requer o direcionamento da 

demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321, § único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jaciara-MT, 2 de abril de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000477-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA CAMILA VIDOR EIRELI - ME (EXECUTADO)

OSMAR SANTANA CHAVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000477-66.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 186.905,80; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

EXECUTADO: SHEILA CAMILA VIDOR EIRELI - ME, OSMAR SANTANA 

CHAVES VISTOS ETC, Trata-se de Execução de título extrajudicial 

ajuizada pelo Banco do Brasil SA em face de Sheila Camila Vidor EIRELI 

ME. Distribuído o feito, o sistema PJE acusa que o autor não recolheu as 

custas processuais e as guias de recolhimento também não se encontram 

anexas aos autos. Pelo exposto, intime-se a parte autora, para que 

EMENDE A INICIAL, bem como comprovE o recolhimento das custas de 

distribuição no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, na forma do artigo 290 do Novo Código de 

Processo Civil. Não havendo manifestação no prazo retro, certifique-se. 

Após, conclusos para ulterior deliberação. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara-MT, 2 de abril de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54562 Nr: 3014-28.2013.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA SALUSTIANO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GUIZZARDI - 

OAB:Mat-1963221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 , DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos às fls. 

30/34 para SANAR a contradição na sentença de fls. 29/29-v° e, via de 

consequência, HOMOLOGAR os cálculos da recorrente de fl. 17, 

determinar sua atualização na mesma metodologia aplicada, bem como, 

sua juntada no feito principal em apenso, autos de 

n°3115-07.2009.811.0010, Código 31346, com vista ao prosseguimento do 

cumprimento de sentença.No mais, mantenho inalterados os demais 

termos da sentença atacada nos presentes embargos.Transitada em 

julgado, certifique-se, desapense-se e arquive-se com baixas na 

distribuição.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 27 de março de 2018.Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31346 Nr: 3115-07.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA SALUSTIANO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3115-07.2009.811.0010

Código 31346

Exequente: Josefa Salustiano Lopes

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Transitada em julgada a sentença proferida nos autos dos embargos à 

execução em apenso, Código 54562, bem como, juntada nestes autos os 

cálculos do crédito exequendo na forma determinada, expeçam-se as 

guias Requisitórias de Pequeno Valor (RPV), encaminhando-as ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região com cópia de todo o necessário.

 Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório sem baixas na 

distribuição até a informação quanto ao efetivo pagamento do crédito pelo 

executado.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 27 de março de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 16177 Nr: 676-62.2005.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TTE, EDILEUZA DOS SANTOS TOSATT, VALDEMAR 

NAZARÉ ELEOTÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Reus Biasi - OAB:3478, 

JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO - OAB:3777/MT, SÔNIA ROSA 

PAIM BIASI - OAB:4334-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 676-62.2005.811.0010

Código nº 16177

VISTOS ETC,

Regularizada a representação processual da postulante Taiza Tossat 

Eleotério Ratola, conforme instrumento de procuração de fl. 121, DEFIRO o 

pedido de fl. 119/120.

Expeça-se o competente Alvará Judicial de Levantamento na forma 

requerida.

Após, se necessário, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências cabíveis.

Feito isso, sem a necessidade de nova determinação, arquive-se com 

baixa na distribuição.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 27 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109579 Nr: 968-90.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJACI GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 
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com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109545 Nr: 953-24.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS BRAGA, FRANCISCO 

DE ASSIS BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109546 Nr: 954-09.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JOSÉ SARAIVA, ADILSON JOSE 

SARAIVA - MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109587 Nr: 974-97.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUELA VICTOR C. DALEFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 108646 Nr: 540-11.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ARQUIMIDIO LIBERALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107888 Nr: 111-44.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LUIZ MORAES RAMOS - ME, PAULO 

LUIZ MORAES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107892 Nr: 113-14.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO COMPARSI BARRAGAN - EPP, 

LEANDRO COMPARSI BARRAGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107594 Nr: 9944-23.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EMÍLIO RODRIGUES DALEFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107600 Nr: 9949-45.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP TRANSPORTES, MARCEL PLATINI VALEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107593 Nr: 9943-38.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON FRANCISCO DE SOUZA, AILTON 

FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107589 Nr: 9939-98.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTIAGO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARGAMASSAS LTDA, TIAGO RODRIGUES FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107586 Nr: 9936-46.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKO WILLIAN SINOBRE DE OLIVEIRA ME , 

MAIKO WILLIAN SINOBRE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107591 Nr: 9941-68.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. NUNES - COMERCIO -ME, Josemara Silva 

Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107596 Nr: 9946-90.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RAFAEL ALVES ME, CARLOS 

RAFAEL ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107252 Nr: 9775-36.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOERSO NUNES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107283 Nr: 9789-20.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACSX AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 
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j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107073 Nr: 9644-61.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE DE OLIVEIRA - MEI, MARGARETE 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107156 Nr: 9707-86.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CLEONICE COSTA - MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107055 Nr: 9628-10.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CAMOLEZI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107122 Nr: 9677-51.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYS MOTA PANHAN ME, THAIS MOTA 

PANHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107178 Nr: 9724-25.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA APARECIDA DOS SANTOS-ME, 

JULIANA APARECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107177 Nr: 9723-40.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFFIGENY MANOELLA PEREIRA DA SILVA - 

ME, EFFIGENY MANOELLA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107096 Nr: 9657-60.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO VIEIRA - MEI, MARCOS 

AURELIO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107102 Nr: 9662-82.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & SANTOS NASCIMENTO LTDA - ME, 

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO, GILMAR LARA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 
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OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107117 Nr: 9674-96.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILIARDE TORRES DE SIQUEIRA - MEI, 

GILIARDE TORRES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107140 Nr: 9692-20.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ERIVALDO SANTOS DA SILVA - MEI, 

Jose Erivaldo Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107135 Nr: 9687-95.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRES DEGASPERY SILVA - ME , IRES 

DEGASPERY SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107151 Nr: 9702-64.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMAR SOARES DE QUEIROZ - MEI, DILMAR 

SOARES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107185 Nr: 9731-17.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FRANCISCO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107060 Nr: 9633-32.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ALEXANDRE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107138 Nr: 9690-50.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA FLORES SMOLSKI - MEI, 

FERNANDA FLORES SMOLSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva
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 Cod. Proc.: 107146 Nr: 9698-27.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO DIAS - MEI, JOAO PAULO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107170 Nr: 9717-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIA CRISTINA DE FRANÇA TAVARES-ME, 

CATIA CRISTINA DE FRANÇA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 23 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107067 Nr: 9639-39.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ALEXANDRE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 23 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107207 Nr: 9749-38.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBRAIM DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 23 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107058 Nr: 9631-62.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ALEX SILVA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 23 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107076 Nr: 9646-31.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FABIANO ALVES PORTUGAL - ME, 

JORGE FABIANO ALVES PORTUGAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 23 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107195 Nr: 9741-61.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDINA SILVA BERTOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 23 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107220 Nr: 9756-30.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBRAIM TERRA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 23 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva
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 Cod. Proc.: 107285 Nr: 9791-87.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ALVES BRASILEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9791-87.2017.811.0010

Código: 107285

Exequente: Município de Jaciara - MT

Executado: Edson Alves Brasileiro

 VISTOS ETC.,

Município de Jaciara - MT ajuizou a presente “Ação De Execução Fiscal” 

em face de Edson Alves Brasileiro, qualificados nos autos.

Considerando o pagamento do débito ora executado, declarado à Ref: 10 

tenho que o presente feito alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil, “verbis”:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II do CPC.

Diante da desistência do prazo recursal, remetam-se os autos 

IMEDIATAMENTE ao arquivo com baixas na distribuição.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 21 de março de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107197 Nr: 9743-31.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILDON SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9743-31.2017.811.0010

Código: 107197

Exequente: Município de Jaciara - MT

Executado: Jaildon Silva Alves

 VISTOS ETC.,

Município de Jaciara - MT ajuizou a presente “Ação De Execução Fiscal” 

em face de Jaildon Silva Alves, qualificados nos autos.

Considerando o pagamento do débito ora executado, declarado à Ref: 10 

tenho que o presente feito alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil, “verbis”:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II do CPC.

Diante da desistência do prazo recursal, remetam-se os autos 

IMEDIATAMENTE ao arquivo com baixas na distribuição.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 21 de março de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107108 Nr: 9665-37.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIZEU DUTRA FERREIRA - ME, LIZEU DUTRA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9665-37.2017.811.0010

Código: 107108

Exequente: Município de Jaciara - MT

Executado: Lizeu Dutra Ferreira

 VISTOS ETC.,

Município de Jaciara - MT ajuizou a presente “Ação De Execução Fiscal” 

em face de Lizeu Dutra Ferreira, qualificados nos autos.

Considerando o pagamento do débito ora executado, declarado à Ref: 09 

tenho que o presente feito alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil, “verbis”:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II do CPC.

Diante da desistência do prazo recursal, remetam-se os autos 

IMEDIATAMENTE ao arquivo com baixas na distribuição.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 21 de março de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26823 Nr: 309-96.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDÉLIA RIBEIRO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES - 

OAB:1661900-INSS

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação aos advogados da parte 

requerente via DJE, para manifestarem-se nos autos acerca do retorno 

dos autos da 2ª Instância e requerer o que de direito em cumprimento ao 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31417 Nr: 3026-81.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE SUDRE MOREIRA, VITOR MOREIRA DA SILVA, 

JÚLIA MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação do advogado das partes 

requerentes via DJE, para manifestar-se acerca do retorno dos autos da 

2ª Instância e requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50356 Nr: 2175-37.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEIGL-E, LN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS, ASSDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEFÂNIA GONÇALVES 

BARBOSA COLMANETTI - OAB:13158 DF, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, PATRICIA FREYER - OAB:62.325-RS

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação interposto pelo requerente 

às fls. 413/437 foi protocolado no prazo legal. Assim, faço expedir 

intimação aos advogados dos requeridos, para querendo, no prazo legal, 

apresentarem contrarrazões.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 3886 Nr: 21-81.1991.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E RECAPAGEM DE PENEUS 

JACIARENSE LTDA, ELIAS DOURADO DO NASCIMENTO, WALTER 

MOREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189, NIVALDO JOSE PADILHA - OAB:5.138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da manifestação do expert 

de fls. 321/322 e requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33811 Nr: 1369-70.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTES DALL AGNOL, LEONILDE CELSO 

DALL AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADSTON ALMEIDA CABRAL - 

OAB:159.229-OAB/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANDRO DOS SANTOS - 

OAB:54109, PEDRO HEITOR BORGHETTI - OAB:28877/RS

 CERTIFICO E DOU FÉ que, nesta data faço expedir intimação dos 

advogados das partes via DJE, para manifestarem-se acerca do retorno 

dos autos da 2ª Instância e requererem o que de direito em cumprimento 

ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55274 Nr: 3678-59.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA DE FÁTIMA MOURA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que, nesta data faço expedir intimação dos 

advogados das partes via DJE, para manifestarem-se nos autos acerca 

do V. Acórdão de fls.200/208-vº e requererem o que de direito em 

cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56682 Nr: 1046-26.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO OSEMAR DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação dos advogados das 

partes via DJE, para manifestarem-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requererem o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 29186 Nr: 2013-47.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - OAB:Proc Federal

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do ofício de fls. 152/153 e 

requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55826 Nr: 323-07.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOMAR MARTINS DOS SANTOS, 

BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRAN FAGUNDES BARBOSA - 

OAB:919-OAB-TO, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/O

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação aos advogados das partes, 

com a finalidade de informá-los que na data de 10/04/2018 às 15h00min, 

na comarca de Várzea Grande/MT, será realizada audiência com a 

testemunha Marcos Antônio Soares da Conceição. Certifico ainda que, os 

presentes autos encontram-se aguardando a devolução da CP com a 

inquirição da referida testemunha, para o cumprimento das demais 

determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106482 Nr: 9339-77.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILIANE PEREIRA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BORGES CORDEIRO - 

OAB:20206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, apesar de devidamente citado e intimado o 

requerido não se manifestou. Assim, faço expedir intimação ao 

requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer que 

de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33517 Nr: 1076-03.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA CÂNDIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do mandado de fls. 

170/170-vº bem como da informação da perita de fls. 171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 8331 Nr: 595-55.2001.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, PAULO HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7555MT, 

Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT, TÂNIA MARIA PORTO DE 

MORAES - OAB:5838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO GUERRA FILHO - 

OAB:23474, Julio Tardin - OAB:4479/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o que de direito em 

cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55826 Nr: 323-07.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOMAR MARTINS DOS SANTOS, 

BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRAN FAGUNDES BARBOSA - 

OAB:919-OAB-TO, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/O

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação aos advogados das partes, 

com a finalidade de informá-los que na data de 17/04/2018 às 15h00min, 

na comarca de Várzea Grande/MT, será realizada audiência com a 

testemunha Marcos Antônio Soares da Conceição. Certifico ainda que, os 

presentes autos encontram-se aguardando a devolução da CP com a 

inquirição da referida testemunha, para o cumprimento das demais 

determinações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 21948 Nr: 740-04.2007.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ROVERSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

requerida, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer que 

de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99332 Nr: 5788-89.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIA AUGUSTA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado da 

requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos presentes autos o 

comprovante de pagamento da guia da diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91456 Nr: 2108-96.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIFÓS RAÇÕES LTDA EPP, MANOEL 

FERNANDO TEIXEIRA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca das refs. 15/16 e requerer 

que de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 67910 Nr: 2181-39.2015.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR BETT, MARIA JOSEPHA PERES 

BETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para os réus ausentes, incertos 

e desconhecidos devidamente citados por edital se manifestar nos autos. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação ao requerente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, cumprir as determinações de ref. 55, alínea "a" e "d".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 82608 Nr: 3515-74.2016.811.0010

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação de ref. 

26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 74510 Nr: 302-60.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do laudo de 

ref. 38. Certifico ainda que, posteriormente os autos serão encaminhados 

ao requerido, para também manifestar-se, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 61286 Nr: 3811-67.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA DE OLIVEIRA SANTI - ME, ANA DE 

OLIVEIRA SANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o que de direito em 

cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96864 Nr: 4616-15.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RIBEIRO E SILVA, Rogério Alves 

Rodrigues, MORGANA GIACOMELLI, MARIANE GIACOMELLI, ANGELA DE 

FÁTIMA MARQUES, HELOIZA DIVINA DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, Sebastião Monteiro da Costa Junior - OAB:7187 

OAB/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça (ref. 17), bem como da exceção de pré-executividade (ref. 19) e 

requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45717 Nr: 637-55.2011.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDRM, MADRADS, KMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDM, ADAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:14396-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao inventariante, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o que de direito em 

cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 17011 Nr: 1576-45.2005.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, RENAN ALVES BATISTA - OAB:21351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650

 Certifico e dou fé que, REITERO a intimação ao advogado da parte 

requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do 

ofício de fls. 208 (COREJ) e requerer o que de direito em cumprimento ao 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52136 Nr: 705-34.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINEI APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46076 Nr: 1047-16.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDOALDO RODRIGUES MOREIRA, MARIA 

HELENA PINHEIRO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do mandando de fls. 79/80 e 

requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 625 Nr: 1014-17.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ DAS GRAÇAS DE ASSIS, NEDIR NEVES DE 

ASSIS, MÁRCIA NIEDERLE, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO, GIOVANI 

BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO TAMPORIM JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIZ ESPEDITO SERAFINI - 

OAB:5.398-A/MT

 Certifico e dou fé que, diante da juntada da carta precatória solicitando o 

recolhimento das custas para a sua distribuição. Assim, faço expedir 

intimação aos exequentes, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 74149 Nr: 179-62.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAGE VIDROS TEMPERADOS LTDA – ME, 

PEDRO DA SILVA, THIAGO DA SILVA, Paulo da Silva, JELSEI TEREZINHA 

LANGNER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos intimando a parte exequente, 

para, no prazo de 10 (dez)dias manifestar acerca das certidõesdo Oficial 

de Justiça de refs. 30/31, bem como, em igual prazo, requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 23225 Nr: 2524-79.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR ENAR DE VLIEGER, ARLINDO CASOLA, 

ARISTEU BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da devolução das 

correspondências de fls. 310/311 e requerer o que de direito em 

cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva
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 Cod. Proc.: 83310 Nr: 3829-20.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENO MARCEL DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para o fim de intima a parte 

autora acerca da juntada do Laudo Pericial à ref. 40, bem como, nos 

termos da decisão de ref. 21, intimá-la para, querendo, manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, os autos serão remetidos ao requerido para 

a mesma finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 83299 Nr: 3825-80.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DARC PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para o fim de intima a parte 

autora acerca da juntada do Laudo Pericial à ref. 37, bem como, nos 

termos da decisão de ref. 18, intimá-la para, querendo, manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, os autos serão remetidos ao requerido para 

a mesma finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 62788 Nr: 423-25.2015.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALEXANDRE DA CRUZ, EUNICE PEREIRA DA 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR BETT & CIA LTDA, LINDOMAR BETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HUMBERTO DAMASCENA - 

OAB:4846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para o fim de intimar o autor 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca do interesse e das 

informações prestadas pela Fazenda Municipal sobre o imóvel, consoante 

ref. 59.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000453-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARIZANE CANEDO TERUYA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000453-38.2018.8.11.0010; Valor causa: 

R$ 5.196,66; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ADIMPLEMENTO E 

EXTINÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: AMARIZANE 

CANEDO TERUYA - ME Parte Ré: REQUERIDO: ANA CRISTINA GOMES DA 

SILVA VISTOS ETC, Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pela 

exequente, observo uma irregularidade na peça inicial que impõe sua 

emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do NCPC. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora endereça a petição ao 

Juizado Especial Cível desta Comarca, bem como fundamenta o pedido na 

Lei 9.099/95. Portanto, intime-se a parte autora para que, na forma do 

artigo 321 do Código legal supracitado, emende a inicial e esclareça o 

ponto contraditório, informando a qual juízo requer o direcionamento da 

demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321, § único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jaciara-MT, 2 de abril de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000494-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA CONCEICAO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000494-05.2018.8.11.0010; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALEX DA CONCEICAO DINIZ Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Indenização por Cobrança 

Indevida c/c Reparação por Danos Morais” proposta por Alex da 

Conceição Diniz, em face de Banco Bradesco S/A, qualificados nos autos. 

O autor vem aos autos informar que os autos foram distribuídos 

equivocadamente perante este juízo (Id. 12479572). É o que relato. 

Fundamento e Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

pleiteou a desistência do feito. Assim sendo, o pedido da autora deve ser 

deferido, com fundamento no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil, que preconiza: “o juiz não resolverá o mérito quando: inciso VIII – 

homologar a desistência da ação”. Desnecessária a intimação do réu, 

porquanto não contestada a ação. Ante o exposto, com fundamento no 

art. 485, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação por parte da requerente, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Sem custas e 

honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 

2 de abril de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-54.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO FORTUNATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1001075-54.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 2 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000291-77.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

COSME JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 12472043 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADILENO M. BARBOSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000042-29.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 2 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000443-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES LORENA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000443-91.2018.8.11.0010 REQUERENTE: TAMIRES LORENA DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Em detida análise dos 

autos, verifico que a petição inicial carece de documento essencial à 

propositura da ação, qual seja, comprovante de endereço, razão pela qual 

determino a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. Caso a parte reclamante alegar não 

possuir comprovante de residência em seu nome, determino desde já que 

o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos 

para que seja certificado quanto a veracidade do endereço indicado, no 

tocante a residência do reclamante, afim de se precaver quanto a 

ocorrência de fraude processual. Consigne-se que a comprovação de 

residência em nome da parte é essencial para fixação da competência 

territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em relação à 

prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer direito alegado 

pela parte. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000687-54.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DONIZETTI DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000687-54.2017.8.11.0010 REQUERENTE: SEBASTIAO DONIZETTI DIAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a parte devedora 

para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no 

artigo 523, do Código de Processo Civil. Tomem-se as demais providências 

de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000111-27.2018.8.11.0010 REQUERENTE: MAYRA ROMERO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Em 

obediência aos art. 9º e 10 do CPC, faculto a parte reclamante, no prazo 

de 10 (dez) dias, dizer sobre a permanência de interesse processual em 

vista da confissão de dívida posterior ao ajuizamento da demanda por 

declaração de inexistência de débito, fato este que, a princípio, ainda 

corrobora contra sua pretensão inicial. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000543-80.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TOCHIAKI KOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEGAR MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000543-80.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 7.469,79; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER 

/ NÃO FAZER, CORREÇÃO MONETÁRIA]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: TOCHIAKI KOYAMA Parte Ré: EXECUTADO: EDEGAR 

MARTINS Vistos. A fim de viabilizar a execução do pedido Num. 9453966, 

intime-se a parte exequente a atualizar o débito no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-45.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON WAGNEI DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000901-45.2017.8.11.0010 REQUERENTE: CELSON WAGNEI DE MORAES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

incontroverso mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Outrossim, intime-se a parte executada para efetuar o 

pagamento do valor remanescente, no prazo de 05 dias, sob pena de 

bloqueio. 3 – Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010498-21.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON BONIFACIO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON PEREIRA CARVALHO (REQUERIDO)

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

8010498-21.2014.8.11.0010 REQUERENTE: EDILSON BONIFACIO PINTO 

REQUERIDO: GILSON PEREIRA CARVALHO, ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, SANTANDER LEASING S.A. 

ARRENDAMENTO MERCANTIL Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

remanescente mediante alvará de levantamento em favor da parte 

executada ENERGISA MATO GROSSO - Distribuidora de Energia S.A., 

conforme requerido. 2 - Após, arquivem-se com as baixas e anotações 

devidas. Cumpra-se Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-31.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SUEID FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000986-31.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 2 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001117-06.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CAVALCANTE DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação de id n. 12493230 foram interpostas 

no prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono 

os autos para intimação da Parte autora para no prazo de 05 dias para 

apresentar impugnação a contestação de id n. 12493230, caso queira.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010812-30.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE APARECIDA ROQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-91.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000842-91.2016.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte 

recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo 

de 10 dias. JACIARA, 2 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001146-56.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DAMACENA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO BARBOSA SILVA OAB - MT14364/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1001146-56.2017.8.11.0010 REQUERENTE: GILMAR DAMACENA 

MACHADO REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO O caso se refere a reclamação com pedido de 

indenização por danos morais formulada pela parte Reclamante, visando 

ser compensada pela falha na prestação do serviço da Reclamada, ante o 

cancelamento de voo. Noticia a parte Reclamante que adquiriu passagem 

aérea da Reclamada para o trecho Cuiabá/Recife, com saída para o dia 

24/07/2017, às 05h40 e volta em 30/07/2017 com partida às 23h30; que o 

treho de ida ocorreu com normalidade. Contudo o de volta, foi informado 

pela relamada que o vôo havia sido cancelado, sendo assim após muito 

reclamar e explicar a urgência em chegar a seu destino final no horário 

previsto, a reclamada a realocou em vôos de outras companhias aéreas, 

assim foi acomodada ca Ia LATAM às 00h30, chegando em Salvador teve 

embarque para Brasília as 9h30 já do dia 31/07/2017, e redirecionada a 

vôo para Cuiabá às 19h05 e somente chegou ao destino final às 20h00, ou 

seja, mais de 17 horas depois do horário previsto. Assim, requer 

indenização por danos morais e materiais. A Reclamada, por sua vez 

apresenta uma contestação genérica, não impugnando especificadamente 

os fatos aduzidos pela Reclamante, se limitando a afirmar que o 

cancelamento do voo se deu em razão alheia asua vontada, não 

possuindo nenhuma responsabilidade pelo atraso ou cancelamento do 

vôo; que não há que se falar em indenização. No presente caso, em face 

da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 
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Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Da análise dos autos verifico verossímeis as assertivas no sentido de que 

houve falha na prestação de serviços da Reclamada, considerando que 

em razão de suposto “impedimento operacional”, o que não restou 

comprovado, o voo da parte Reclamante teve atraso, não sendo 

disponibilizado outro meio capaz de atender às suas necessidades, da 

forma como contratada, tendo que perder mais de 17 horas para chegar 

ao seu destino final. Imperioso registrar que o contrato de transporte não 

é, e não pode ser considerado um contrato de risco, haja vista que a 

companhia aérea, ao vender uma passagem, assume a responsabilidade 

de levar o passageiro ao destino, no dia e hora avençados, sendo que 

eventuais problemas enfrentados pela companhia são de sua exclusiva 

responsabilidade e absolutamente alheios ao passageiro contratante, ou 

seja, o risco de que voos sejam cancelados, alterados, por qualquer 

motivo, é sem dúvida da companhia aérea, risco esse, inerente ao seu 

ramo de atividade, como já ressaltado anteriormente. Nesse sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o inadimplemento contratual e o 

defeito do serviço prestado pela transportadora, consistentes no 

descumprimento dos horários previstos, com atraso de partida de voo, 

decorrente de cancelamento de voo e remanejamento para voo posterior, 

por período superior ao limite de quatro horas e não caracterizada 

nenhuma excludente de sua responsabilidade, de rigor, o reconhecimento 

da responsabilidade e a condenação da ré transportadora na obrigação 

de indenizar a autora passageira pelos danos decorrentes do ilícito em 

questão. DANO MORAL – O atraso de voo doméstico, por período superior 

a quatro horas constitui, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto 

com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e 

sofrimento psicológico relevante – Indenização por danos morais fixada na 

quantia de R$7.880,00 com incidência de correção monetária a partir deste 

julgamento. JUROS DE MORA – Juros simples - Incidência na taxa de 12% 

ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1º), a partir da citação 

(CPC, art. 219), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos 

autos. Recurso provido, em parte. (TJ-SP - APL: 40036394120138260506 

SP 4003639-41.2013.8.26.0506, Relator: Rebello Pinho, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 17/06/2015) Assim, caracterizado está o defeito do serviço e 

o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso, independentemente do de culpa, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que 

restou devidamente comprovado. Como decorrência da responsabilidade 

objetiva do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados à parte Reclamante. Já no 

que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a Reclamada 

ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por dano moral, com juros de mora de 1% a.m, a partir da 

citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 

do STJ). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000570-97.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVALDO BATISTA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCANCENTRO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000570-97.2016.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

JACIARA, 2 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-19.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE ALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS THOMAZ RODRIGUES OAB - MT17096/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000366-19.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIZETE ALVES DE 

JESUS Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

JACIARA - MT Vistos etc. Dispenso o relatório com fundamento no artigo 

38 da Lei 9.099/1995 c/c artigos 1º, parágrafo único e 27 da Lei 

12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. Julgo antecipadamente o feito, com 

fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem 

como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que o 

processo está suficientemente instruído. Mérito A Saúde constitui inegável 

direito fundamental, topograficamente previsto dentre os direitos sociais 

estampados no artigo 6º da Constituição Federal, cuja competência 

material comum pertence à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios (artigo 23, inciso II, da CF). Para os fins legais, a (…) saúde é 

um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Ainda, o (…) dever do 

Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças 

e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação. (artigo 2º e § 1º da Lei 8.080, de 19 

de setembro de 1990). À guisa do arcabouço constitucional, tem-se que a 

assistência terapêutica integral está indubitavelmente albergada pelas 

ações de assistência à saúde, sendo dever do SUS prover os serviços de 

saúde de que o paciente necessite (art. 6º, inc. I, alínea d, da Lei 

8.080/90). Sua execução decorre diretamente do Poder Público e, em 

caráter complementar, da iniciativa privada, sendo sua direção exercida 

descentralizadamente em cada esfera de governo, segundo os níveis de 

complexidade das ações e serviços, nos termos dos artigos 8º e 9º da Lei 

8.080/90. Nesse diapasão, impõe-se o reconhecimento do direito de 

assistência à saúde, a ser cumprido pelo Poder Público, a todo aquele que 

dele necessite, de forma integral, universal e igualitária, à vista da 

demonstração da necessidade da ação ou serviço de saúde pertinente. 

Por derradeiro, friso que o deferimento da prestação ora vindicada não 

implicaria em violação ao princípio da isonomia ou da impessoalidade, mas 

tão somente no cumprimento de um direito fundamental expressamente 

assegurado na Constituição da República, cujo dever, consoante 

amplamente exposto alhures, é do Estado (na acepção ampla do termo). In 

casu, MARIZETE ALVES DE JESUS busca a dispensação do medicamento 

MICOFENOLATO DE MOFETIL 500MG, de uso contínuo e por período 

indeterminado, uma vez que diagnosticada com “ LUPUS ERITEMATOSO 
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SISTÊMICO” Ci d 1 0 M3 2 . 1 e “SÍNDROME NEFROTICA / NEFRITE LUPICA” 

Ci d 1 0 N 04.9, de acordo com o Atestado, subscrito pela médica, Dra. 

Angela Miranda da Silva, CRM/MT 5245, bem como pelo Receituário 

médico, juntado na ID 6857559. Não obstante a alegada impossibilidade do 

Núcleo de Apoio Técnico em emitir parecer acerca da presente demanda, 

consta da consulta ao site www.consultaremedios.com.br e ao Sistema 

de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS (SIGTAP) que o 

medicamento supranominado foi prescrito pelo respectivo princípio ativo, 

bem como se constata desta que o próprio SUS disponibiliza ambos os 

medicamentos. Em tais situações, não se cogita de exclusividade de 

marca, fabricante e/ou maiores custos ao erário, posto que consentânea 

com a Lei 9.787/1999, pois determina que as: (…) aquisições de 

medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições 

médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde-SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira 

(DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI. (grifei) 

Nessa esteira, ante a ausência de justificativa clínica para dispensação 

exclusiva da marca comercial, neste caso, o MICOFENOLATO DE MOFETIL 

500MG, a dispensação pode ocorrer para qualquer marca comercializada, 

inclusive esta, desde que à base do mesmo princípio ativo e 

financeiramente mais vantajoso para o erário, haja vista que não é 

possível obrigar o SUS a dispensar um medicamento pelo nome da marca 

ou do laboratório do medicamento, sem justificativa médica específica, 

conforme regulamentação. Portanto, infere-se que a prescrição 

medicamentosa restou materializada nos moldes da Lei 9.787/1999, de 

modo que não configurada preferência de marca ou de fabricante e, como 

corolário, afronta à Lei n° 8.666/1993, tampouco à Constituição Federal. 

Por outro viés, constam documentos indicativos de que a parte autora 

solicitou o MICOFENOLATO DE MOFETIL 500MG perante o SUS em 

02.05.2017, sem êxito (vide espelho da consulta ao Sistema de Dados da 

Farmácia Cidadã, da Secretaria de Estado de Saúde, na ID 6857915), 

verifica-se que a prescrição deste partiu de médico integrante do próprio 

SUS, concluindo-se que a necessidade de tal medicamento para a autora 

já era, presumivelmente, de conhecimento do sistema público. Por 

conseguinte, verifica-se que o processo traz o diagnóstico e a indicação 

do tratamento medicamentoso, sobejando, dessa forma, a prova do direito 

constitutivo da parte autora. Dessa forma, apesar de requerida a 

assistência à saúde, à vista do quadro clínico do(a) 

autor(a)/substituído(a), demonstrado pelos documentos médicos juntados 

ao processo, o(s) requerido(s) não adotou(aram) quaisquer providências 

práticas para atendimento da demanda, de maneira que se impõe a 

condenação deste(s), como já reconhecido pela jurisprudência. REEXAME 

NECESSÁRIO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE DO 

CIDADÃO. ARTIGO 196 E SEGUINTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

TUTELA DEFERIDA. SENTENÇA RATIFICADA. Cumpre ao Estado e/ou ao 

Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme 

previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática, sobretudo 

no fornecimento de medicamentos a pacientes que deles necessitem. 

Inteligência dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal e art. 2° da Lei 

8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde-SUS. (TJ/MT, 

ReeNec 86858/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/10/2013, Publicado no DJE 18/10/2013). 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. PACIENTE PORTADORA DE DIABETES MELLITUS. 

DOENÇAS VASCULARES. ENFERMIDADES COMPROVADAS. DIREITO 

FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO 

DO ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DA LEI N.º 7.603/2001. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA. A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, Constituição Federal. 

O Estado tem o dever de garantir aos cidadãos o fornecimento de 

medicamentos indispensáveis para a manutenção da saúde. Por ser um 

direto constitucionalmente garantido, não é possível negar o fornecimento 

de medicamento apenas sobre o argumento de que tal fármaco não consta 

na lista de medicamentos editada pelo SUS. A Fazenda Pública Estadual é 

isenta do pagamento de custas processuais, a teor do disposto na Lei 

Estadual nº. 7.603/01. (TJ/MT, Apelação/Reexame Necessário 8194/2013, 

DR. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 11/06/2013, Publicado no DJE 02/07/2013). DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONHECIMENTO DO 

REEXAME NECESSÁRIO. DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO 

DEPENDENTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VILDAGLIPTINA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A responsabilidade da União, Estados e 

Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de 

funções, garantir direito fundamental à vida e saúde. Jurisprudência 

pacificada. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 

(Reexame Necessário Nº 70066912585, Vigésima Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 

11/11/2015). Diante do exposto, com fulcro no artigo 196 da Constituição 

Federal c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o mérito e CONDENO os requeridos, solidariamente, a 

dispensar para MARIZETE ALVES DE JESUS o medicamento 

MICOFENOLATO DE MOFETIL 500MG, pelo período necessário, conforme a 

prescrição médica, ratificando-se a tutela de mérito já concedida. Por se 

tratar de prestação continuativa, deverá a parte autora, comparecer à 

Secretaria Municipal de Saúde e apresentar a documentação lá solicitada, 

trimestralmente (adotando-se como parâmetro temporal a periodicidade 

exigida pelo Estado para renovação do pedido administrativo), incluídos o 

relatório e os receituários médicos atualizados, com indicação do princípio 

ativo (conforme exigência da Lei 9.787/2009), com informativo da 

evolução da enfermidade e do tratamento, sob pena de perda da eficácia 

da medida, tudo em consonância com o Enunciado n° 2 do CNJ e o 

Provimento 2/2015-CGJ, sem custo ou ônus para a parte autora, o que 

também deverá ser observado em caso de eventual necessidade de 

cumprimento de sentença. Registro que a presente se trata de medida 

isolada, que não tem o condão de afastar a solidariedade dos Entes 

Políticos, ora reconhecida, podendo, inclusive, ser redirecionada em caso 

de futuro cumprimento de sentença. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009. Intimem-se. Transitada em julgado, certifique-se o 

cumprimento de todas as deliberações desta sentença, arquivando-se o 

processo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane 

S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010417-43.2012.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE BEVILAQUA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIZEU DUTRA FERREIRA (EXECUTADO)

TATIANE ROSALINO PEDROSO (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 12498540, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE DE SOUZA ROBAINA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 12497654, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-98.2017.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

ELEONICE RITA LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000697-98.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 2 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-11.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS THOMAZ RODRIGUES OAB - MT17096/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000567-11.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. REQUERENTE: 

SEBASTIANA APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Decisão Vistos etc. O Superior 

Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº. 1657156/RJ, de Relatoria do 

Ministro Benedito Gonçalves, por meio de uma proposta de afetação, 

determinou a suspensão, em todo território nacional, dos processos 

pendentes, individuais e coletivos, onde a referida controvérsia esteja 

estabelecida. “ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO 

ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA 

OBRIGATORIEDADE E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO 

INCORPORADOS AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DO 

SUS. 1. Delimitação da controvérsia: obrigatoriedade de fornecimento, pelo 

Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria n. 2.982/2009 do 

Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais) . 2. 

Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 

(art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24, de 28/09/2016)” 

Como o caso em análise se enquadra na controvérsia contida no referido 

recurso especial, o processamento da ação já está suspenso por força 

da citada decisão. No entanto, a suspensão não constituirá óbice as 

análises dos pedidos de cumprimento da tutela antecipada já deferida, 

notadamente os pedidos de bloqueios judiciais para a compra dos 

fármacos, o que foi inclusive foi deliberado pelo Superior Tribunal de 

Justiça no Recurso Especial n. 1.657.156-RJ. Vejamos: "Trata-se de (1) 

ofício encaminhado pelos Juízes de Direito das Varas da Fazenda Pública 

do Estado de São Paulo (fls. 369-370, e-STJ) (...). Solicitam-se 

esclarecimentos sobre a extensão da suspensão do processamento dos 

feitos que versem sobre a controvérsia do recurso especial repetitivo em 

epígrafe. (...) Dos dispositivos transcritos, torna-se patente que a 

suspensão do processamento dos processos pendentes, determinada no 

art. 1.037, II, do CPC/2015, não impede que os Juízos concedam, em 

qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que 

satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem 

cumprimento àquelas que já foram deferidas.". Assim sendo, determino a 

SUSPENSÃO do processamento do feito, nos termos do artigo 1.037, 

inciso II do CPC, até o pronunciamento definitivo do STJ, caso haja 

descumprimento da tutela antecipada o promovente deverá se manifestar. 

Intimem-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Jaciara, 26 de Março de 2018. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000150-58.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000150-58.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 8.542,80; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

MARGARETE DE OLIVEIRA Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. O Superior Tribunal de 

Justiça no Recurso Especial nº. 1657156/RJ, de Relatoria do Ministro 

Benedito Gonçalves, por meio de uma proposta de afetação, determinou a 

suspensão, em todo território nacional, dos processos pendentes, 

individuais e coletivos, onde a referida controvérsia esteja estabelecida. 

“ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. 

RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE E 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO 

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DO SUS. 1. Delimitação 

da controvérsia: obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de 

medicamentos não contemplados na Portaria n. 2.982/2009 do Ministério 

da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais) . 2. Recurso 

especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I 

do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24, de 28/09/2016)” Como o 

caso em análise se enquadra na controvérsia contida no referido recurso 

especial, o processamento da ação já está suspenso por força da citada 

decisão. No entanto, a suspensão não constituirá óbice as análises dos 

pedidos de cumprimento da tutela antecipada já deferida, notadamente os 

pedidos de bloqueios judiciais para a compra dos fármacos, o que foi 

inclusive foi deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso 

Especial n. 1.657.156-RJ. Vejamos: "Trata-se de (1) ofício encaminhado 

pelos Juízes de Direito das Varas da Fazenda Pública do Estado de São 

Paulo (fls. 369-370, e-STJ) (...). Solicitam-se esclarecimentos sobre a 

extensão da suspensão do processamento dos feitos que versem sobre a 

controvérsia do recurso especial repetitivo em epígrafe. (...) Dos 

dispositivos transcritos, torna-se patente que a suspensão do 

processamento dos processos pendentes, determinada no art. 1.037, II, 

do CPC/2015, não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do 

processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os 

requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas 

que já foram deferidas.". Assim sendo, determino a SUSPENSÃO do 

processamento do feito, nos termos do artigo 1.037, inciso II do CPC, até o 

pronunciamento definitivo do STJ, caso haja descumprimento da tutela 

antecipada o promovente deverá se manifestar. Intimem-se. Cumpra-se. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Jaciara, 26 de Março de 2018. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 617 de 1053



Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000448-16.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]. 

REQUERENTE: GERSON RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência 

em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que 

toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a 

parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. Também, sobre o 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MARTINS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000449-98.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]. 

REQUERENTE: IVO MARTINS SANTANA REQUERIDO: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência 

em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que 

toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a 

parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. Também, sobre o 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000450-83.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]. 

REQUERENTE: MANOEL FRANCISCO PACHECO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, 

chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos 

fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstâncias que tornam temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser 

revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais, nos 

termos da art. 98 e ss do CPC. Também, sobre o pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-83.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO FRANCISCO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000989-83.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[COMERCIALIZAÇÃO E/OU UTILIZAÇÃO SEM 

RESTRIÇÕES DE MEDICAMENTOS]. REQUERENTE: EDVALDO FRANCISCO 

BATISTA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I. De fato, o medicamento postulado na inicial não consta 

da listagem de disponíveis pela rede pública de saúde, conforme parecer 

técnico apresentado, contudo, há fármacos disponíveis SUS que, a 

princípio, poderiam ser utilizados no tratamento como substitutos, tanto 

que deferida antecipação de tutela nos autos. Assim, nestes termos, não 

há que se falar em suspensão da ação por força da decisão prolatada no 

RESP n.º 1.657.156 – RJ. 2. Antes de qualquer medida, todavia, nos 

termos do art. 321, do CPC, INTIME-SE a parte autora para que EMENDE a 

inicial atribuindo à causa o valor do benefício econômico pretendido, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Verifica-se que a parte autora não apontou à 

causa seu valor correto, já que este, para o caso, deve corresponder à 

soma do conteúdo econômico dos pedidos, quando cumulados, ou ao do 

maior deles, quando alternativos, segundo inteligência do art. 292, VI e VII, 

do CPC. É que pode o juiz corrigir de ofício o valor da causa quando 

verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, na 

forma do artigo 292, § 3º, do CPC, e, vale dizer, não estão incluídos na 

competência do juizado especial da fazenda pública os casos em que se 

pretende o fornecimento de medicamente e/ou tratamento cujo custo anual 

supera o limite de sua competência. 3. Ainda, em que pese a parte autora 

sustente o grau de urgência no caso em comento, não é possível, apenas 

com um receituário médico, mensurar o grau de urgência do quadro 

clínico, bem como a real imprescindibilidade do tratamento com a 

medicação pleiteada. Dessa forma, intime-se a parte autora para que junte 

aos autos atestado médico informando detalhadamente qual doença lhe 

acomete, se há risco de morbidade ou qualquer prejuízo ao não 

fornecimento o fármaco, bem como informe se há possibilidade de 

substituir a medicação por semelhante constante na lista do SUS, 

juntando, ainda, exames médicos que corrobore as afirmações, tudo no 

prazo de 15 dias. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMIR EDSON SANTOS VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000431-77.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[TELEFONIA]. REQUERENTE: JOSEMIR EDSON 

SANTOS VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Por enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se 

constar as advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias 

que tornam temerária a adoção da providência judicial reclamada. Ao 

contrário do alegado, inexiste prova acerca do competente requerimento 

administrativo da transferência pretendida, bem como do indeferimento 

naquela via, que permitiria averiguar a motivação e a legalidade do ato 

administrativo. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a parte, que poderá 

ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais, 

nos termos da art. 98 e ss do CPC. Também, sobre o pedido de inversão 

do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALZILENE FAUSTINO TEIXEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000434-32.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]. 

REQUERENTE: ALZILENE FAUSTINO TEIXEIRA GOMES REQUERIDO: 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos. Por enquanto, cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. Defiro o benefício da 

Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 

Também, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. Tomem-se as demais providências de estilo. Int. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDO MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000438-69.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]. 

REQUERENTE: EVANDO MOREIRA DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência 

em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que 

toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a 

parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. Também, sobre o 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000439-54.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]. 

REQUERENTE: NILDA CARDOSO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG 

Vistos. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. Quanto ao pedido 

de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão 

de que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias 

que tornam temerária a adoção da providência judicial reclamada. Defiro o 

benefício da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer 

tempo, acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss 

do CPC. Também, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, 

considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e 

sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova 

neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa 

do Consumidor. Tomem-se as demais providências de estilo. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001117-06.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CAVALCANTE DA SILVA LOPES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1001117-06.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[REGIME PREVIDENCIÁRIO, DEVOLUÇÃO DE 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PAGAS ALÉM DO TETO]. 

REQUERENTE: VALERIA CAVALCANTE DA SILVA LOPES REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. Visando celeridade e economia 

processual, com suporte no art. 334, § 4º, inciso II, do CPC e art. 8º da Lei 

12.153/09, DISPENSO, por ora, a realização de audiência para tentativa de 

conciliação entre as partes no presente caso, uma vez que inexiste 

autorização normativa para que o membro da advocacia pública venha 

transigir sobre os direitos em demanda. 2. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão. Consigne-se que a parte requerida poderá apresentar 

defesa escrita no prazo de 30 (trinta) dias (mínimo para ciência da ação), 

observado o disposto no art. 7º da Lei 12.159/09. 3. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000442-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000442-09.2018.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: RAUL JOSE 

DA ROCHA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Por enquanto, 

cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. Defiro o benefício da 

Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 

Também, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. Tomem-se as demais providências de estilo. Int. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000457-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000457-75.2018.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JUCELI 

SOARES PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Por 

enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se 

constar as advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias 

que tornam temerária a adoção da providência judicial reclamada. Sobre o 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000462-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000462-97.2018.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: DIONIZIO 

DE JESUS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Em detida 

análise dos autos, verifico que a petição inicial carece de documento 

essencial à propositura da ação, qual seja, comprovante de endereço, 

razão pela qual determino a intimação da parte reclamante para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. Caso a parte 

reclamante alegar não possuir comprovante de residência em seu nome, 

determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado, no tocante a residência do reclamante, afim de se 

precaver quanto a ocorrência de fraude processual. Consigne-se que a 

comprovação de residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em 

relação à prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela parte. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000463-82.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ANTONIA SANTOS OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Por enquanto, cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 
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informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. Defiro o benefício da 

Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 

Também, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. Tomem-se as demais providências de estilo. Int. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000469-89.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: VANIA BATISTA DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Por enquanto, cite-se a parte reclamada 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme 

pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no § 

1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados 

Especiais. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em 

caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que toda 

a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a 

parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. Também, sobre o 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000473-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDUARDO DA CONCEICAO SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000473-29.2018.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

FRANCISCO EDUARDO DA CONCEICAO SARAIVA REQUERIDO: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL 

I Vistos. Em detida análise dos autos, verifico que a petição inicial carece 

de documento essencial à propositura da ação, qual seja, comprovante de 

endereço, razão pela qual determino a intimação da parte reclamante para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando 

efetivamente seu endereço e ainda, JUNTANDO NOVA INICIAL, tendo em 

vista que a parte de seus pedidos se encontra ilegível, tudo sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. 

Caso a parte reclamante alegar não possuir comprovante de residência 

em seu nome, determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até 

o endereço mencionado nos autos para que seja certificado quanto a 

veracidade do endereço indicado, no tocante a residência do reclamante, 

afim de se precaver quanto a ocorrência de fraude processual. 

Consigne-se que a comprovação de residência em nome da parte é 

essencial para fixação da competência territorial do juízo e para evitar 

qualquer tipo de fraude em relação à prestação jurisdicional, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela parte. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000474-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000474-14.2018.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: CRISTIANE 

DE PAULA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Em detida 

análise dos autos, verifico que a petição inicial carece de documento 

essencial à propositura da ação, qual seja, comprovante de endereço, 

razão pela qual determino a intimação da parte reclamante para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. Caso a parte 

reclamante alegar não possuir comprovante de residência em seu nome, 

determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado, no tocante a residência do reclamante, afim de se 

precaver quanto a ocorrência de fraude processual. Consigne-se que a 

comprovação de residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em 

relação à prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela parte. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANY SILVEIRA GONCALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000398-87.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: SILVANY SILVEIRA GONCALVES 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Por enquanto, 

cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. Defiro o benefício da 

Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 

Também, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 
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Consumidor. Tomem-se as demais providências de estilo. Int. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000996-75.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIKAEL RAMALHO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000996-75.2017.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JOSE 

MIKAEL RAMALHO ALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, 

concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de 

possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da 

Lei nº 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à 

egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-53.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGUA MINERAL DO VALE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAINE NAHANE MIRANDA OAB - MT18122/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KPERSOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000215-53.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. REQUERENTE: AGUA MINERAL 

DO VALE LTDA - EPP REQUERIDO: KPERSOFT TECNOLOGIA DA 

INFORMACAO LTDA - ME Vistos. Considerando o teor do ofício Circular 

nº. 341/2013- SCS da Corregedoria Geral de Justiça/ TJMT, que 

recomendou aos magistrados a efetiva análise do pedido de gratuidade 

antes do deferimento e, por visualizar no feito elementos que evidenciam a 

falta de pressupostos legais para o deferimento da justiça gratuita, 

considerando, neste aspecto, a presunção relativa de veracidade da 

declaração de hipossuficiência apresentada, DETERMINO a parte 

postulante que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresente provas 

concretas acerca da impossibilidade financeira para arcar com as custas 

processuais ou recolha o preparo recursal, nos termos do art. 42, § 1º, da 

Lei 9.099/95, sob pena de deserção. Revogo o despacho de Num. 

12323115. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-86.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1001047-86.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

VERONICE DE SOUZA SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado após o decurso do prazo recursal, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001118-88.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZI JESUS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1001118-88.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS PAGAS ALÉM DO TETO]. REQUERENTE: NEUZI JESUS 

DE MORAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. Visando 

celeridade e economia processual, com suporte no art. 334, § 4º, inciso II, 

do CPC e art. 8º da Lei 12.153/09, DISPENSO, por ora, a realização de 

audiência para tentativa de conciliação entre as partes no presente caso, 

uma vez que inexiste autorização normativa para que o membro da 

advocacia pública venha transigir sobre os direitos em demanda. 2. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão. Consigne-se que a parte 

requerida poderá apresentar defesa escrita no prazo de 30 (trinta) dias 

(mínimo para ciência da ação), observado o disposto no art. 7º da Lei 

12.159/09. 3. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-35.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA ABADIA APARECIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000934-35.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ANGELA ABADIA APARECIDO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 622 de 1053



Processo Número: 1001020-06.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RIVA DE CAMPOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001020-06.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: EDSON RIVA DE CAMPOS ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001040-94.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILANGEA ROSA QUEIROZ MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001040-94.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ROZILANGEA ROSA QUEIROZ MACIEL 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando que o executado 

comprovou, através da juntada de extrato de depósito bancário, que 

satisfez integralmente a obrigação, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que a parte reclamante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o necessário. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, com o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-27.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SINESIA SANTOS CASTELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000747-27.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: SINESIA SANTOS CASTELI REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. 1. Tratam-se de embargos de declaração opostos 

contra sentença, sob o argumento de que esta não teria sido devidamente 

fundamentada no que tange a existência de dano moral indenizável, 

aduzindo que as experiências vividas pela parte reclamante não teriam 

passado de “meros aborrecimentos que não são plausíveis de dano 

moral”. Pois bem. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na 

decisão, ainda para corrigir erro material. “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º”. No presente caso, porém, 

verifica-se a inexistência dos citados vícios na decisão atacada, 

buscando a parte reapreciação de matéria em que restou vencida, 

objetivando reforma de decisão por meio de embargos, o que é de todo 

incabível, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição. 

Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios. 2. 

Seguindo, recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, a teor do que 

dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. 3. Ainda, ante a afirmação da parte 

recorrente de ser desprovida de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. 4. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado após o decurso do prazo recursal (que começará a fluir para a 

embargante a partir da publicação desta decisão), remetam-se os autos à 

egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 5. 

Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-65.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000835-65.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LEANDRO 

SANTOS DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Considerando que o executado comprovou, através da juntada de extrato 

de depósito bancário, que satisfez integralmente a obrigação, a extinção 

da execução é medida que se impõe. Isto posto, e por tudo mais que dos 

autos consta, com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que 

a parte reclamante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

autos, mediante a expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o 

necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-33.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000378-33.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: SANDRA DE OLIVEIRA ALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando que o executado 

comprovou, através da juntada de extrato de depósito bancário, que 

satisfez integralmente a obrigação, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que a parte reclamante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o necessário. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, com o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-03.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WERICO WALLAS BORGES DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000919-03.2016.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: WERICO WALLAS BORGES DA 

FONSECA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Considerando 

que o executado comprovou, através da juntada de extrato de depósito 

bancário, que satisfez integralmente a obrigação, a extinção da execução 

é medida que se impõe. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, 

com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que a parte 

reclamante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o 

necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001009-74.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOBELINA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001009-74.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: JOBELINA FERNANDES DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal e decorrido o prazo estabelecido entre 

as partes para cumprimento do acordo. Intime-se a parte exequente a, em 

05 (cinco) dias, informar se foi cumprido o acordo, consignando que o 

silêncio valerá pela presunção de pagamento com a consequente extinção 

da presente execução, independentemente de sua petição retro. Após 

conclusos. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000362-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LUIZ SCHINOCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI OAB - SP121994 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000362-79.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. REQUERENTE: CARLOS LUIZ SCHINOCA REQUERIDO: 

TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A Vistos. Considerando que o 

executado comprovou, através da juntada de extrato de depósito 

bancário, que satisfez integralmente a obrigação, a extinção da execução 

é medida que se impõe. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, 

com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que a parte 

reclamante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o 

necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-37.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID GABRIELA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000520-37.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PERDAS E 

DANOS]. REQUERENTE: INGRID GABRIELA DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL S/A Vistos. Considerando que o executado 

comprovou, através da juntada de extrato de depósito bancário, que 

satisfez integralmente a obrigação, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que a parte reclamante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o necessário. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, com o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-93.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI MEDEIROS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)
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RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000180-93.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: AMAURI MEDEIROS 

PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Considerando que o executado comprovou, através 

da juntada de extrato de depósito bancário, que satisfez integralmente a 

obrigação, a extinção da execução é medida que se impõe. Isto posto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no que dispõe o inc. II do 

art. 924 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

EXECUÇÃO, autorizando que a parte reclamante proceda ao levantamento 

dos valores vinculados aos autos, mediante a expedição do competente 

Alvará Judicial. Expeça-se o necessário. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo, com 

as anotações de estilo. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-21.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA DEVANDI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS THOMAZ RODRIGUES OAB - MT17096/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001019-21.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

TERESA DEVANDI DO NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA Vistos etc. Dispenso 

o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigos 1º, 

parágrafo único e 27 da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. Julgo 

antecipadamente o feito, com fundamento nos princípios da celeridade e 

da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que o processo está suficientemente instruído. 

Mérito A Saúde constitui inegável direito fundamental, topograficamente 

previsto dentre os direitos sociais estampados no artigo 6º da Constituição 

Federal, cuja competência material comum pertence à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios (artigo 23, inciso II, da CF). Para os 

fins legais, a (…) saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo 

o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

Ainda, o (…) dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação 

e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 

condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. (artigo 2º e § 1º 

da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990). À guisa do arcabouço 

constitucional, tem-se que a assistência terapêutica integral está 

indubitavelmente albergada pelas ações de assistência à saúde, sendo 

dever do SUS prover os serviços de saúde de que o paciente necessite 

(art. 6º, inc. I, alínea d, da Lei 8.080/90). Sua execução decorre 

diretamente do Poder Público e, em caráter complementar, da iniciativa 

privada, sendo sua direção exercida descentralizadamente em cada 

esfera de governo, segundo os níveis de complexidade das ações e 

serviços, nos termos dos artigos 8º e 9º da Lei 8.080/90. Nesse diapasão, 

impõe-se o reconhecimento do direito de assistência à saúde, a ser 

cumprido pelo Poder Público, a todo aquele que dele necessite, de forma 

integral, universal e igualitária, à vista da demonstração da necessidade 

da ação ou serviço de saúde pertinente. Por derradeiro, friso que o 

deferimento da prestação ora vindicada não implicaria em violação ao 

princípio da isonomia ou da impessoalidade, mas tão somente no 

cumprimento de um direito fundamental expressamente assegurado na 

Constituição da República, cujo dever, consoante amplamente exposto 

alhures, é do Estado (na acepção ampla do termo). In casu, TERESA 

DEVANDI DO NASCIMENTO busca a dispensação do medicamento 

ENTECAVIR 0,5MG, 1CP/DIA, de uso contínuo e por período indeterminado, 

uma vez que diagnosticada com Cirrose Hepática (K.74) por Vírus da 

Hepatite B (B.18) com Varizes de Esôfago de grosso Calibre, de acordo 

com o Atestado, subscrito pelo médico Nelson Shigueo Hondo, CRM/MT 

2323, bem como pelo Receituário médico, juntado na ID 10439579. Não 

obstante a alegada impossibilidade do Núcleo de Apoio Técnico em emitir 

parecer acerca da presente demanda, consta da consulta ao site 

www.consultaremedios.com.br e ao Sistema de Gerenciamento da Tabela 

de Procedimentos do SUS (SIGTAP) que o medicamento supranominado foi 

prescrito pelo respectivo princípio ativo, bem como se constata desta que 

o próprio SUS disponibiliza ambos os medicamentos. Em tais situações, 

não se cogita de exclusividade de marca, fabricante e/ou maiores custos 

ao erário, posto que consentânea com a Lei 9.787/1999, pois determina 

que as: (…) aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de 

compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS, adotarão obrigatoriamente a 

Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação 

Comum Internacional (DCI. (grifei) Nessa esteira, ante a ausência de 

justificativa clínica para dispensação exclusiva da marca comercial, neste 

caso, o ENTECAVIR 0,5MG, a dispensação pode ocorrer para qualquer 

marca comercializada, inclusive esta, desde que à base do mesmo 

princípio ativo e financeiramente mais vantajoso para o erário, haja vista 

que não é possível obrigar o SUS a dispensar um medicamento pelo nome 

da marca ou do laboratório do medicamento, sem justificativa médica 

específica, conforme regulamentação. Portanto, infere-se que a 

prescrição medicamentosa restou materializada nos moldes da Lei 

9.787/1999, de modo que não configurada preferência de marca ou de 

fabricante e, como corolário, afronta à Lei n° 8.666/1993, tampouco à 

Constituição Federal. Por outro viés, constam documentos indicativos de 

que a parte autora solicitou o ENTECAVIR 0,5MG perante o SUS em 

09.10.2017, sem êxito (vide Justificativa de Atendimento ao Usuário do 

Sistema Única de Saúde - SUS, da Secretaria Municipal de Saúde, na ID 

10439682), verifica-se que a prescrição deste partiu de médico integrante 

do próprio SUS, concluindo-se que a necessidade de tal medicamento 

para a autora já era, presumivelmente, de conhecimento do sistema 

público. Por conseguinte, verifica-se que o processo traz o diagnóstico e 

a indicação do tratamento medicamentoso, sobejando, dessa forma, a 

prova do direito constitutivo da parte autora. Dessa forma, apesar de 

requerida a assistência à saúde, à vista do quadro clínico do(a) 

autor(a)/substituído(a), demonstrado pelos documentos médicos juntados 

ao processo, o(s) requerido(s) não adotou(aram) quaisquer providências 

práticas para atendimento da demanda, de maneira que se impõe a 

condenação deste(s), como já reconhecido pela jurisprudência. REEXAME 

NECESSÁRIO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE DO 

CIDADÃO. ARTIGO 196 E SEGUINTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

TUTELA DEFERIDA. SENTENÇA RATIFICADA. Cumpre ao Estado e/ou ao 

Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme 

previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática, sobretudo 

no fornecimento de medicamentos a pacientes que deles necessitem. 

Inteligência dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal e art. 2° da Lei 

8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde-SUS. (TJ/MT, 

ReeNec 86858/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/10/2013, Publicado no DJE 18/10/2013). 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. PACIENTE PORTADORA DE DIABETES MELLITUS. 

DOENÇAS VASCULARES. ENFERMIDADES COMPROVADAS. DIREITO 

FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO 

DO ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DA LEI N.º 7.603/2001. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA. A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, Constituição Federal. 

O Estado tem o dever de garantir aos cidadãos o fornecimento de 

medicamentos indispensáveis para a manutenção da saúde. Por ser um 

direto constitucionalmente garantido, não é possível negar o fornecimento 

de medicamento apenas sobre o argumento de que tal fármaco não consta 
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na lista de medicamentos editada pelo SUS. A Fazenda Pública Estadual é 

isenta do pagamento de custas processuais, a teor do disposto na Lei 

Estadual nº. 7.603/01. (TJ/MT, Apelação/Reexame Necessário 8194/2013, 

DR. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 11/06/2013, Publicado no DJE 02/07/2013). DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONHECIMENTO DO 

REEXAME NECESSÁRIO. DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO 

DEPENDENTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VILDAGLIPTINA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A responsabilidade da União, Estados e 

Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de 

funções, garantir direito fundamental à vida e saúde. Jurisprudência 

pacificada. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 

(Reexame Necessário Nº 70066912585, Vigésima Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 

11/11/2015). Diante do exposto, com fulcro no artigo 196 da Constituição 

Federal c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o mérito e CONDENO os requeridos, solidariamente, a 

dispensar para TERESA DEVANDI DO NASCIMENTO do medicamento 

ENTECAVIR 0,5MG, pelo período necessário, conforme a prescrição 

médica, ratificando-se a tutela de mérito já concedida. Por se tratar de 

prestação continuativa, deverá a parte autora, comparecer à Secretaria 

Municipal de Saúde e apresentar a documentação lá solicitada, 

trimestralmente (adotando-se como parâmetro temporal a periodicidade 

exigida pelo Estado para renovação do pedido administrativo), incluídos o 

relatório e os receituários médicos atualizados, com indicação do princípio 

ativo (conforme exigência da Lei 9.787/2009), com informativo da 

evolução da enfermidade e do tratamento, sob pena de perda da eficácia 

da medida, tudo em consonância com o Enunciado n° 2 do CNJ e o 

Provimento 2/2015-CGJ, sem custo ou ônus para a parte autora, o que 

também deverá ser observado em caso de eventual necessidade de 

cumprimento de sentença. Registro que a presente se trata de medida 

isolada, que não tem o condão de afastar a solidariedade dos Entes 

Políticos, ora reconhecida, podendo, inclusive, ser redirecionada em caso 

de futuro cumprimento de sentença. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009. Intimem-se. Transitada em julgado, certifique-se o 

cumprimento de todas as deliberações desta sentença, arquivando-se o 

processo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane 

S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001055-63.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA CLEMENTE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001055-63.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. 

REQUERENTE: JEOVA CLEMENTE FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito de débito que o promovente desconhece. Contudo, conforme ID 

12179305, a parte promovida e o patrono da parte promovente, 

devidamente habilitado e justificada a ausência do promovente conforme 

ID 12271096, compareceram em audiência de conciliação e compuseram 

um acordo, estabelecido entre estes, solicitando a HOMOLOGAÇÃO do 

presente com a consequente extinção do feito com resolução do mérito. É 

a suma do essencial. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, III, 

do CPC, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido 

entre as partes para que surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso 

entre o autor JEOVA CLEMENTE FERREIRA e a parte promovida 

TELEFONICA BRASIL S.A, segundo Acordo constante no ID de nº. 

10684747, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MERITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, 

arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais 

anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento 

em face de pedido de execução. Submeto o presente projeto de sentença 

à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-82.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HIGILDA TEODORO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS GALVAO MACHADO OAB - MT0018167A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000905-82.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE IMAGEM, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]. REQUERENTE: HIGILDA TEODORO DE 

SOUZA REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Vistos. 

SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Conforme consta no evento Id11406756 

as partes entabularam composição amigável sobre o objeto da presente 

demanda. O Artigo 487, III, b do Código de Processo Civil estabelece que: 

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a 

transação;” Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da composição 

amigável firmada entre as partes para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais. Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do presente 

Feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSALIA DA SILVA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000074-97.2018.8.11.0010; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: NEUSALIA DA SILVA VASCONCELOS Parte Ré: 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em 

atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos 

Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - PRELIMINAR REVELIA 

Designada audiência de conciliação esta restou inexitosa, eis que a parte 

Promovida mesmo intimada, não compareceu à solenidade, bem como não 

apresentou contestação, requerendo a parte autora a sua revelia. Em 

conformidade com o Enunciado 20, cabe à parte ré comparecer 

pessoalmente na audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser 

representada por preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. 

Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, reconheço a 

revelia. III- FUNDAMENTAÇÃO Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise das questões controvertidas. Passo a 

analisar o mérito. Relata a parte Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

referente a um débito que alega desconhecer e que isto lhe causou danos 

morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração 

de inexistência do débito e indenização. A reclamada não trouxe 

contestação aos autos, tendo sua revelia decretada. Pois bem, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, temos que não 

há nenhuma comprovação da dívida da parte reclamante, nem de seu 

dever de pagamento, nem mesmo da relação jurídica entre as partes. 

Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao 

tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a parte Reclamante não reconhece a dívida e 

afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou, 

posto que não a apresentou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu 

do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito 

que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de 

sua responsabilidade. O apontamento do nome da parte Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais, quantia que deve 

atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da Reclamante, refletindo no 

patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita e, 

ainda, em consonância com o atual entendimento da Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente julgado abaixo 

transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO 

INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 
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da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o 

evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Além, determino a revelia da 

reclamada e todos os seus efeitos. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Luciana Gomes de 

Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE NASCIMENTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000330-40.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 22.508,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MARIA JOSE NASCIMENTO DE ALMEIDA 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos. 

SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Intimada a parte Exequente para se 

manifestar sob pena de extinção em id n. 12049714, quedou inerte. De 

outro lado, desde então, o feito encontra-se paralisado em secretaria, sem 

qualquer providência da parte interessada. ISTO POSTO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o projeto de sentença a homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes 

de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE NASCIMENTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000330-40.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 22.508,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MARIA JOSE NASCIMENTO DE ALMEIDA 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos. 

SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Intimada a parte Exequente para se 

manifestar sob pena de extinção em id n. 12049714, quedou inerte. De 

outro lado, desde então, o feito encontra-se paralisado em secretaria, sem 

qualquer providência da parte interessada. ISTO POSTO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o projeto de sentença a homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes 

de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-10.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO LUIZ LIBRELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001162-10.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

ALCINDO LUIZ LIBRELOTTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em 

atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos 

Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - PRELIMINAR Incompetência 

do Juizado Especial Reclamada requer o acolhimento da preliminar de 

incompetência do Juizado em razão da necessidade de prova pericia. 

Desta forma, opino pelo não acolhimento da preliminar de Incompetência do 

Juizado Especial Cível, por não vislumbrar no caso em tela complexidade 

suficiente para afastar o trâmite da ação segundo o rito da Lei 9.099/1995. 

Falta de documentação essencial Não deve prosperar a preliminar visto o 

requerente ter acostado todos os documentos esseniais à propositura da 

presente demanda, prinipalmente comprovante de negativação de seu 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. III - FUNDAMENTAÇÃO No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Avaliado os autos, verifica-se que se encontra maduro para 

julgamento, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC/2015. Destaco que a relação havida entre as 

partes é indiscutivelmente de consumo e a parte Reclamante está em 

evidentemente posição de hipossuficiência. Assim, inverto o ônus da 

prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. O 

cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 
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alegação de que não possui relação jurídica com a parte Reclamada, 

desconhecendo a origem do débito que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA. Alega o reclamante que não concorda com o valor cobrado 

em sua fatura de 09/2017, no valor de R$ 23.799,69 (vinte e três mil, 

setecentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos). Que o 

imóvel ode a UC se localiza sempre foi destinado a locação que seu 

inquilino informou não haver nenhuma irregularidade e que não foi 

realizada enhuma vistoria no medidor. Aduz que entrou em contato com a 

empresa, porém, esta nada fez. Assim, em virtude do inadimplemento, o 

reclamante teve seu nome negativado pela empresa. Posto isso, requer a 

declaração de inexistência do débito, bem como a condenação pelos 

danos morais sofridos. Em contestação a reclamada requer a 

improcedência da ação sob o argumento de que o valor cobrado refere-se 

a recuperação de consumo dos meses anteriores, e que a mesma se deu 

por defeito no medidor. Analisando o conjunto probatório elencado nos 

autos bem como a alegações das partes, verifico que a parte Reclamada 

não obteve êxito em comprovar a irregularidade que justificasse tamanho 

aumento no consumo nos termos em que foi cobrado, ônus que lhe 

incumbia nos termos do artigo 373, II, do CPC. Evidente que o autor tentou 

solucionar seu problema com a empresa reclamada, porém, de nada 

adiantou. A empresa reclamada alega que que a cobrança se refere a 

recuperação de consumo, contudo não junta aos autos nenhum laudo 

técnico mesmo que realizado por seus prepostos no medidor em questão. 

Além, analisando o consumo do ano de 2017 e 2015 (acostados aos 

autos) não há nenhum registro de consumo tão elevado quanto ao mês 

09/2017, sendo que o consumos na UC nunca alcançaram valores 

superiores a R$560,00 por mês. Não existe nos autos nenhum documento 

ofertado pela instituição promovida capaz de desconstituir, extinguir ou 

modificar o direito autoral. O Requerido nada apresentou para comprovar 

ou justificar o aumento do consumo. A cobrança indevida por parte da 

empresa reclamada, bem como a falta de assistência ao consumidor 

caracterizam a falha na prestação dos serviços. Assim, medida que se 

impõe é a declaração de inexistência débito de R$ 23.799,69 (vinte e três 

mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos) 

referente ao mês de setembro de 2017. Quanto aos danos morais este é 

in re ipsa, e o nexo causal necessário é a falha na prestação dos 

serviços por parte da empresa reclamada. No que tange ao quantum 

indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a inexistência do débito 

negativado pela Reclamada em discussão neste autos e CONDENAR a 

Reclamada em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com 

juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária 

(INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

(art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de 

Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001160-40.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO GONCALVES DE QUEIROZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001160-40.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

BENTO GONCALVES DE QUEIROZ FILHO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde 

do processo por necessidade de prova pericial, posto que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. III - FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O caso se refere a Reclamação 

formulada pela parte Reclamante, visando ser compensada pela falha na 

prestação do serviço da parte Reclamada, ante a cobrança de 

recuperação de consumo faturada na quantia total de R$162,57 (cento e 

sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), lançada nas faturas 

de energia de 05,06 e 07/2017. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Noticia a Reclamada 

que procedeu a retirada do medidor para “vistoria no medidor” da UC do 

imóvel da parte Reclamante e detectou a existência de irregularidades, na 

UC 6/1178162 “medidor encontra-se com Elemento Móvel (disco 

girométrico) parcialmente preso". Cumpre salientar que cabe à parte 

Reclamada o dever de verificar periodicamente os medidores de energia 

elétrica instalados nas unidades consumidoras. Assim, se a própria 

Concessionária não cumpre a regulamentação, não há porque imputar ao 

consumidor o ônus de eventual irregularidade no medidor, pois não é 

razoável que permaneça comodamente por meses sem verificar os 

medidores e depois venha por todo esse tempo proceder revisão do 

faturamento que alcança valores significativos. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que a irregularidade 

evidenciada não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte 

consumidora, o que não verifico nos presentes autos, pois ela é quem 

dispõe de recursos técnicos necessários à comprovação de suas 

alegações. Nesse sentido, a declaração de inexistência da cobrança da 

recuperação de consumo é medida que se impõe. Em relação ao pleito de 

indenização por danos morais entendo que não merece acolhimento, pois, 

não restou demonstrado nos autos o efetivo corte de energia elétrica, nem 

mesmo a inserção do nome da parte Reclamante junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. Assim, a simples aferição de fatura eventual 

caracteriza apenas mero aborrecimento. Quanto à repetição de indébito 

defiro em parte a mesma para que sejam devolvidos em forma simples os 

valores pagos em razão da fatura irregularmente emitidas, não em dobro, 

pelo engano ser justificável e não haver má-fé comprovada. Pelo o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da parte Reclamante para Condenar a reclamada a 

pagar o valor de R$162,57 (cento e sessenta e dois reais e cinquenta e 

sete centavos), a título de repetição do indébito, na forma simples, 

acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir da 

citação. Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, 
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etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001128-35.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001128-35.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ALDAIR SANTI REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

PRELIMINAR Conexão Quanto à preliminar de conexão com os procs. ns. 

1 0 0 1 0 6 7 - 7 7 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 1 0 ,  1 0 0 1 0 6 6 - 9 2 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 1 0  e 

1001129-20.2017.811.0010 vejo que merece prosperar, contudo se trata 

de conexão simples, onde não há identidade de objetos, pois se trata de 

diferentes inscrições no cadastro de inadimplentes, referentes ao mesmo 

contrato. Sendo assim, a conexão neste caso tem o condão de diminuição 

no valor do dano moral. III - FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Relata a parte 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito de UC que nuna 

contratou, pois que possui sim relação jurídica com a reclamada contudo 

não na UC indicada na negativação de nome, UC 6/2537703-7, contrato 

nº0002537703201704 e medidor 00002610931, a qual nunca solicitou, 

sendo que é detentor e consumidor da UC 6/2528849-9 om número de 

medidor 00002521912, contrato mensalmente adimplido, conforme 

comprovantes . Alega desconhecer a unidade consumidora que levou à 

negativa de seu nome e que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, 

propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide as 

pretensões da parte Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I 

e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como contrato devidamente assinado ou ligação requerendo 

ligação da UC, ou quaisquer outras provas capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a inadimplência da parte Reclamante. Assinalo que 

a única prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de 

telas sistêmicas, a quais não se admite como meio de afastar as 

afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento desta Corte. 

Os prints das telas servem como complemento quando há provas de um 

contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para 

corroborar com a existência de outros documentos aptos a prova. 

Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao 

tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a parte Reclamante não reconhece a dívida e 

afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Ademais, pela análise do histórico de contas do cliente da UC 6/2537703-7 

é possível vislumbrar que não houve leitura em nenhum dos meses em 

referência tendo sempre o consumo de 50Kw, evidenciando que a 

unidade consumidora em questão possui faturamento pela taxa de custo 

de disponibilidade ou seja faturamento mínimo de unidade bifásica de 

5kW/h, conforme art. 98 da Resolução 414/2011 da ANEEL, ou seja não 

real auferição do valor consumido. Em contraste, a UC 6/2528849-9 da 

qual o autor afirma ser detentor possui variação mensal em sua leitura, 

bem como no faturamento, mostrando o real consumo de energia na UC 

demonstrada. Além, touxe o autor aos autos provas acabais de ser 

detentor desta UC e não da UC que deu causa à negativação. Logo, 

restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome da parte Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da parte Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 
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e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a indenização dos danos morais em quantia que atenda aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, não caracterize o 

enriquecimento indevido da parte Reclamante, tendo em vista a conexão 

das ações, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva no valor de R$ 19,82 (dezenove reais e oitenta e 

dois centavos) e para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a 

quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o 

evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-91.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA KATIUSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEBER LUIZ DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000357-91.2016.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. REQUERENTE: TALITA KATIUSA RIBEIRO 

REQUERIDO: HEBER LUIZ DIAS Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em 

atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos 

Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplida. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o projeto de sentença a homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes 

de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-03.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000671-03.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. REQUERENTE: JOAO 

RAEL SANTINI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc., Em análise às circunstâncias e elementos 

dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

juntados pela parte reclamada não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. In casu, verifica-se que inexiste qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade na sentença objurgada. Logo, não há que se 

falar em propositura de embargos de declaração, mormente quando o 

objetivo não é sanar irregularidades contidas na sentença, mas sim alterar 

o julgado, o que só pode ser obtido via recurso. Outrossim, a interpretação 

dada pelo Embargante é diversa do entendimento dominante de que os 

embargos de declaração servem para reconhecer erro material manifesto. 

Ora, não se pode confundir erro material manifesto com erro manifesto do 

julgado, até por que o primeiro não tem o condão de alterar a sentença, 

mas apenas corrigir erros evidentes. Assim, se o Embargante entende que 

a sentença é errônea, que não houve análise das provas carreadas, que 

não houve a análise da legislação pertinente, que não houve a 

fundamentação dos danos morais, deve propor o competente recurso, 

momento em que suas razões serão analisadas pela Turma Recursal, não 

podendo se valer do instituto dos embargos para tal finalidade, 

notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico. 

Assim, é certo que as questões levantadas se tratam de alegação de 

error in judicando, razão pela qual deve ser objeto de recurso inominado. 

Ademais, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem sido 

admitidos em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a 

ausência de outros recursos cabíveis, o que não se aplica ao caso em 

comento. Ante o exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS com fundamento no artigo 48 da Lei 

9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana 

Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001066-92.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001066-92.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ALDAIR SANTI REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

PRELIMINAR Conexão Quanto à preliminar de conexão com os procs. ns. 

1 0 0 1 1 2 9 - 2 0 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 1 0 ,  0 0 1 0 6 7 - 7 7 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 1 0  e 

1001128-35.2017.8.11.0010 vejo que merece prosperar, contudo se trata 

de conexão simples, onde não há identidade de objetos, pois se trata de 

diferentes inscrições no cadastro dea inadimplentes, referentes ao mesmo 

contrato. Sendo assim, a conexão neste caso tem o condão de diminuição 

no valor do dano moral. III - FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Relata a parte 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito de UC que nuna 

contratou, pois que possui sim relação jurídica com a reclamada contudo 

não na UC indicada na negativação de nome, UC 6/2537703-7, contrato 

nº0002537703201704 e medidor 00002610931, a qual nunca solicitou, 

sendo que é detentor e consumidor da UC 6/2528849-9 om número de 

medidor 00002521912, contrato mensalmente adimplido, conforme 

comprovantes . Alega desconhecer a unidade consumidora que levou à 

negativa de seu nome e que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, 

propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide as 

pretensões da parte Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I 

e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como contrato devidamente assinado ou ligação requerendo 

ligação da UC, ou quaisquer outras provas capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a inadimplência da parte Reclamante. Assinalo que 

a única prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de 

telas sistêmicas, a quais não se admite como meio de afastar as 

afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento desta Corte. 

Os prints das telas servem como complemento quando há provas de um 

contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para 

corroborar com a existência de outros documentos aptos a prova. 

Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao 

tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a parte Reclamante não reconhece a dívida e 

afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Ademais, pela análise do histórico de contas do cliente da UC 6/2537703-7 

é possível vislumbrar que não houve leitura em nenhum dos meses em 

referência tendo sempre o consumo de 50Kw, evidenciando que a 

unidade consumidora em questão possui faturamento pela taxa de custo 

de disponibilidade ou seja faturamento mínimo de unidade bifásica de 

5kW/h, conforme art. 98 da Resolução 414/2011 da ANEEL, ou seja não 

real auferição do valor consumido. Em contraste, a UC 6/2528849-9 da 

qual o autor afirma ser detentor possui variação mensal em sua leitura, 

bem como no faturamento, mostrando o real consumo de energia na UC 

demonstrada. Além, touxe o autor aos autos provas acabais de ser 

detentor desta UC e não da UC que deu causa à negativação. Logo, 

restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome da parte Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da parte Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a indenização dos danos morais em quantia que atenda aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, não caracterize o 

enriquecimento indevido da parte Reclamante, tendo em vista a conexão 

das ações, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva no valor de R$18,85 (dezoito reais e oitenta e cinco 

centavos) e para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a 

quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 
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partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o 

evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001052-11.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE MASSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001052-11.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: LEILIANE MASSA DE 

JESUS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios 

da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais 

Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o 

art. 38 da Lei 9.099/95. II - PRELIMINAR Incompetência do Juizado Especial 

Reclamada requer o acolhimento da preliminar de incompetência do 

Juizado em razão da necessidade de prova pericia. Desta forma, opino 

pelo não acolhimento da preliminar de Incompetência do Juizado Especial 

Cível, por não vislumbrar no caso em tela complexidade suficiente para 

afastar o trâmite da ação segundo o rito da Lei 9.099/1995. III - 

FUNDAMENTAÇÃO Avaliado os autos, verifica-se que se encontra 

maduro para julgamento, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Destaco que a relação havida entre 

as partes é indiscutivelmente de consumo e a parte Reclamante está em 

evidentemente posição de hipossuficiência. Assim, inverto o ônus da 

prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos morais em razão do corte 

indevido de energia. Alega a reclamante que ficou com fornecimento de 

energia de sua unidade consumidora nº 6/730375-3 suspenso por mais de 

10 dias, mesmo estando em dias com o pagmento das faturas. Afirma que 

possui filhos pequenos e que isso dificultou e agravou a sua rotina 

cotidiana. Que tentou por diversas vezes entrar em contato com a 

reclamada para o reestabelecimento da energia, comprovados pelos 

protocolos 44628636, 44603172, 44694729, 44695127 e 44698184, 

44585880 com senha N057 em 06/11/2017. Contudo não teve sucesso. 

Afirma que ficou sem o fornecimento de energia até o dia 05/02/2016, e 

que em virtude disso foi obrigada a cancelar com todos os seus alunos do 

dia 02/02 (período vespertino) e dos dias 03/02, 04/02 e 05/02. Aduz que 

a reclamada só veio a restabelecer o fornecimento de energia napós a 

medida liminar. Assim, requer a reclamante a condenação pelos danos 

morais sofridos. Em contestação a parte Reclamada alega que não houve 

a suspensão dos serviços, requer a improcedência dos pedidos. 

Analisando o conjunto probatório elencado nos autos bem como a 

alegações das partes, verifico que a parte reclamante tem razão quanto à 

sua pretensão. Ao analisar os autos percebe-se que não há nenhum 

documento ofertado pela instituição promovida capaz de desconstituir, 

extinguir ou modificar o direito autoral. A reclamada não impugnou nenhum 

dos protocolos juntados pela parte reclaamnte, a empresa afirma que não 

houve o corte, sem juntar qualquer documento que comprove a alegação, 

como relatório de forneimento de energia e oscilações. Junta aos autos 

tão somente prints de seus sistema. Em contrapartida, a reclamante anexa 

aos autos os diversos protocolos de reclamação, sendo que a empresa 

reclamada nada aduz quanto a eles. Os fatos alegados são, 

respectivamente, impeditivos e extintivos do direito da parte autora, sendo 

ônus do reclamado comprovar que não houve falha na prestação dos 

serviços. Sabe-se que o fornecimento de energia elétrica é essencial e 

indispensáveis à manutenção da vida, devendo o seu fornecimento ser 

contínuo. Estando a reclamante em dia com suas faturas não há como se 

considerar razoável o prazo de 10 dias sem o fornecimento de energia, 

principalmente por ter causado prejuízos ao labor e à família da 

reclamante. Evidente que a parte autora tentou solucionar seu problema 

com a empresa reclamada, porém, de nada adiantou. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE MANTER O SERVIÇO ADEQUADO. DIREITOS 

BÁSICOS DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE OU DA 

PERMANÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

QUEDA DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. A concessionária tem o dever legal de 

manter o fornecimento de energia elétrica de forma contínua e adequada, 

em observância às normas regulamentares de prestabilidade, sob pena de 

responder pelos danos oriundos da má prestação de seus serviços, nos 

termos dos arts. 20, § 2º e 22, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor. A norma que regulamenta a prestação do serviço de 

fornecimento de energia elétrica, disposta no art. 176, inciso I, da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL, determina que, na hipótese dos autos, 

a distribuidora deve restabelecer o fornecimento no prazo máximo de 24 

horas, o que foi descumprido no caso concreto, visto que o Autor ficou 

mais de 72 horas sem energia elétrica. Portanto, está caracterizada a 

inadequação do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado, o 

que, por si só, causa danos ao consumidor, em razão da privação de 

serviço público essencial, sujeito ao princípio da continuidade, por 

indispensável ao atendimento das necessidades básicas da vida privada, 

social e urbana. A determinação do valor da indenização, sendo a lei 

omissa a esse respeito (art. 4º da LINDB), regula-se a partir de 

parâmetros monetários adotados pela jurisprudência, bem como de acordo 

princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade. O valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização, corrigido monetariamente 

pelo IGP-M a partir desta decisão, com fulcro na Súmula nº 362 do STJ, 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento 

danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, em consonância com o art. 

398 do Código Civil atende aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70069729580, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 15/09/2016) O dano moral é in re 

ipsa, e o nexo causal necessário é a falha na prestação dos serviços pela 

empresa reclamada que demorou mais de 03 dias para restabelecer o 

fornecimento de energia na residência da reclamante. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a Reclamada em danos 

morais no valor de R$ 5.000,00 (5 mil reais), com juros de mora de 1% 

a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta 

data (súmula 362 do STJ), bem como confirmar medida liminar para que 

seja restabelecida a energia na UC em demanda. Transitada em julgado 
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certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

(art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de 

Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-37.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

QUEITE MARRONE VIEIRA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HUMBERTO DE DEUS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000186-37.2016.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: QUEITE MARRONE VIEIRA ASSUNCAO 

REQUERIDO: JOSE HUMBERTO DE DEUS - ME Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. Ante o exposto, julgo e declaro 

extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o projeto de sentença a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-43.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATEIRAL 

FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO DORVALINO GUILARDUCI VAZ OAB - GO44568 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000927-43.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: VANESSA CRISTINA ALVES REQUERIDO: 

T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATEIRAL 

FOTOGRAFICO LTDA - ME Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção 

aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Ação 

de declaração de inexistência de fazer c/c Indenização por Danos Morais, 

proposta pela parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada. Alega a 

parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela parte 

reclamada. Informa que não reconhece o referido débito. Verifico que a 

empresa reclamada junta aos autos contrato assinado e notas 

promissórias assinadas, porém, a parte reclamante nega qualquer relação 

contratual e impugna as assinaturas. No entanto, da análise das referidas 

assinaturas em comparação com os documentos assinados pela 

Reclamante na inicial, tenho que não se pode identificar, sem o devido 

conhecimento técnico, se foi ou não realizada pela parte reclamante. 

Assim, imprescindível a prova pericial para o deslinde das questões objeto 

do presente litígio, entendo ser a demanda causa complexa, o que implica 

na incompetência deste Juizado Especial, nos termos do art. 3º da Lei 

9.099/95. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - BANCO - CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

RECONHECIDA - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Havendo necessidade da realização de pericia grafotécnica para concluir 

que as assinaturas constantes do contrato de financiamento foram 

efetivamente falseadas, fato que torna a causa complexa e afasta a 

competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda. 2. A 

sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em face 

da necessidade de realização de perícia técnica para verificação da 

assinatura constante do contrato, não merece reparos e deve ser mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 3. Recurso improvido. 

O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua 

execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50. (TJMT, RI n° 

006.2010.048.009-1, Turma Recursal Única, Juiz Rel. Valmir Alaércio dos 

Santos, julgado em 30.07.2013) Ante o exposto, julgo e declaro extinta a 

ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/95, 

haja vista a complexidade da demanda. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o projeto de sentença a homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes 

de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-18 EXCEÇÕES

Processo Número: 1001037-42.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARIZANE CANEDO TERUYA - ME (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA CUNHA SIQUEIRA (EXCEPIENTE)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001037-42.2017.8.11.0010, : Espécie: EXCEÇÕES (224)/[ADIMPLEMENTO 

E EXTINÇÃO]. EXCEPTO: AMARIZANE CANEDO TERUYA - ME 

EXCEPIENTE: FABIANA CUNHA SIQUEIRA Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Execução de título executivo extrajudicial 

onde não houve êxito na localização do Devedor. De outro lado, intimada a 

parte exequente para manifestar sobre novo endereço, permaneceu 

silente. Nesse sentido o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95: “não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens passíveis de penhora, o processo deverá ser 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” Isto posto, 

julgo extinta a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

53, §4°, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o projeto de sentença a homologação do 
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MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes 

de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000538-58.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMPORIO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANY DUTRA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000538-58.2017.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[ADIMPLEMENTO E 

EXTINÇÃO]. REQUERENTE: EMPORIO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - 

ME REQUERIDO: IVANY DUTRA RIBEIRO Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO 

Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores 

dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Intimada a parte Exequente para se manifestar sob pena de extinção em id 

n. 11710668, quedou inerte. De outro lado, desde então, o feito 

encontra-se paralisado em secretaria, sem qualquer providência da parte 

interessada. ISTO POSTO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o projeto de 

sentença a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001147-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE DOS SANTOS GOMES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO BARBOSA SILVA OAB - MT14364/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001147-41.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[CANCELAMENTO DE VÔO]. REQUERENTE: 

MARIANE DOS SANTOS GOMES MACHADO REQUERIDO: GOL LINHAS 

AÉREAS S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos 

princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO O caso se refere a 

reclamação com pedido de indenização por danos morais formulada pela 

parte Reclamante, visando ser compensada pela falha na prestação do 

serviço da Reclamada, ante o cancelamento de voo. Noticia a parte 

Reclamante que adquiriu passagem aérea da Reclamada para o trecho 

Cuiabá/Recife, com saída para o dia 24/07/2017, às 05h40 e volta em 

30/07/2017 com partida às 23h30; que o treho de ida ocorreu com 

normalidade. Contudo o de volta, foi informado pela reclamada que o vôo 

havia sido cancelado, sendo assim após muito reclamar e explicar a 

urgência em chegar a seu destino final no horário previsto, a reclamada a 

realocou em vôos de outras companhias aéreas, assim foi acomodada a 

LATAM às 00h30, chegando em Salvador teve embarque para Brasília as 

9h30 já do dia 31/07/2017, e redirecionada a vôo para Cuiabá às 19h05 e 

somente chegou ao destino final às 20h00, ou seja, mais de 17 horas 

depois do horário previsto. Assim, requer indenização por danos morais e 

materiais. A Reclamada, por sua vez apresenta uma contestação 

genérica, não impugnando especificadamente os fatos aduzidos pela 

Reclamante, se limitando a afirmar que o cancelamento do voo se deu em 

razão alheia a sua vontada, não possuindo nenhuma responsabilidade 

pelo atraso ou cancelamento do vôo; que não há que se falar em 

indenização. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência 

de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Da análise dos autos verifico verossímeis as 

assertivas no sentido de que houve falha na prestação de serviços da 

Reclamada, considerando que em razão de suposta “impedimento 

operacional”, o que não restou comprovado, o voo da parte Reclamante 

teve atraso, não sendo disponibilizado outro meio capaz de atender às 

suas necessidades, da forma como contratada. Imperioso registrar que o 

contrato de transporte não é, e não pode ser considerado um contrato de 

risco, haja vista que a companhia aérea, ao vender uma passagem, 

assume a responsabilidade de levar o passageiro ao destino, no dia e 

hora avençados, sendo que eventuais problemas enfrentados pela 

companhia são de sua exclusiva responsabilidade e absolutamente 

alheios ao passageiro contratante, ou seja, o risco de que voos sejam 

cancelados, alterados, por qualquer motivo, é sem dúvida da companhia 

aérea, risco esse, inerente ao seu ramo de atividade, como já ressaltado 

anteriormente. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o 

inadimplemento contratual e o defeito do serviço prestado pela 

transportadora, consistentes no descumprimento dos horários previstos, 

com atraso de partida de voo, decorrente de cancelamento de voo e 

remanejamento para voo posterior, por período superior ao limite de quatro 

horas e não caracterizada nenhuma excludente de sua responsabilidade, 

de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré 

transportadora na obrigação de indenizar a autora passageira pelos 

danos decorrentes do ilícito em questão. DANO MORAL – O atraso de voo 

doméstico, por período superior a quatro horas constitui, por si só, fato 

gerador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar 

desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante – 

Indenização por danos morais fixada na quantia de R$7.880,00 com 

incidência de correção monetária a partir deste julgamento. JUROS DE 

MORA – Juros simples - Incidência na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 

406, c.c. CTN, art. 161, § 1º), a partir da citação (CPC, art. 219), por 

envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos. Recurso provido, 

em par te .  (TJ-SP -  APL:  40036394120138260506 SP 

4003639-41.2013.8.26.0506, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 

15/06/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/06/2015) Assim, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral 

decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados à parte Reclamante. Já no que concerne à fixação 

do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza 

moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para condenar a Reclamada ao pagamento do 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano 
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moral, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção 

monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-33.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR METZKER NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000184-33.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[CANCELAMENTO DE VÔO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

GILMAR METZKER NASCIMENTO REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. 

Processo nº 1000169-64.2017.8.11.0010 Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação ID11245052 considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, a parte Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia 

ID11515413, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela extinção da presente execução de sentença, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento 

do valor depositado. Determino que o(a) Gestor(a) Judicial cumpra o § 3º, 

do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” À consideração do(a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito para homologação do presente projeto 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. Após, arquive-se. P.R.I.C. Luciana 

Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-93.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001053-93.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: APARECIDA DE 

SOUZA PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos 

princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - PRELIMINAR Incompetência do Juizado 

Especial Reclamada requer o acolhimento da preliminar de incompetência 

do Juizado em razão da necessidade de prova pericia. Desta forma, opino 

pelo não acolhimento da preliminar de Incompetência do Juizado Especial 

Cível, por não vislumbrar no caso em tela complexidade suficiente para 

afastar o trâmite da ação segundo o rito da Lei 9.099/1995. III - 

FUNDAMENTAÇÃO Avaliado os autos, verifica-se que se encontra 

maduro para julgamento, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Destaco que a relação havida entre 

as partes é indiscutivelmente de consumo e a parte Reclamante está em 

evidentemente posição de hipossuficiência. Assim, inverto o ônus da 

prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos morais em razão do corte 

indevido de energia. Alega a reclamante que ficou com fornecimento de 

energia de sua unidade consumidora nº 6/730375-3 suspenso por mais de 

10 dias, mesmo estando em dias com o pagmento das faturas. Afirma que 

possui filhos pequenos e que isso dificultou e agravou a sua rotina 

cotidiana. Que tentou por diversas vezes entrar em contato com a 

reclamada para o reestabelecimento da energia, comprovados pelos 

protocolos 44641007, 44654144, 44660522, 44668139 e 44673720. 

Contudo não teve sucesso. Aduz que a reclamada só veio a restabelecer 

o fornecimento de energia napós a medida liminar. Assim, requer a 

reclamante a condenação pelos danos morais sofridos. Em contestação a 

parte Reclamada alega que não houve a suspensão dos serviços, requer 

a improcedência dos pedidos. Analisando o conjunto probatório elencado 

nos autos bem como a alegações das partes, verifico que a parte 

reclamante tem razão quanto à sua pretensão. Ao analisar os autos 

percebe-se que não há nenhum documento ofertado pela instituição 

promovida capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. 

A reclamada não impugnou nenhum dos protocolos juntados pela parte 

reclaamnte, a empresa afirma que não houve o corte, sem juntar qualquer 

documento que comprove a alegação, como relatório de forneimento de 

energia e oscilações. Junta aos autos tão somente prints de seus sistema. 

Em contrapartida, a reclamante anexa aos autos os diversos protocolos 

de reclamação, sendo que a empresa reclamada nada aduz quanto a eles. 

Os fatos alegados são, respectivamente, impeditivos e extintivos do direito 

da parte autora, sendo ônus do reclamado comprovar que não houve 

falha na prestação dos serviços. Sabe-se que o fornecimento de energia 

elétrica é essencial e indispensáveis à manutenção da vida, devendo o 

seu fornecimento ser contínuo. Estando a reclamante em dia com suas 

faturas não há como se considerar razoável o prazo de 10 dias sem o 

fornecimento de energia, principalmente por ter causado prejuízos ao labor 

e à família da reclamante. Evidente que a parte autora tentou solucionar 

seu problema com a empresa reclamada, porém, de nada adiantou. Esse é 

o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE MANTER O SERVIÇO ADEQUADO. DIREITOS 

BÁSICOS DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE OU DA 

PERMANÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

QUEDA DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. A concessionária tem o dever legal de 

manter o fornecimento de energia elétrica de forma contínua e adequada, 

em observância às normas regulamentares de prestabilidade, sob pena de 

responder pelos danos oriundos da má prestação de seus serviços, nos 

termos dos arts. 20, § 2º e 22, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor. A norma que regulamenta a prestação do serviço de 

fornecimento de energia elétrica, disposta no art. 176, inciso I, da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL, determina que, na hipótese dos autos, 

a distribuidora deve restabelecer o fornecimento no prazo máximo de 24 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 636 de 1053



horas, o que foi descumprido no caso concreto, visto que o Autor ficou 

mais de 72 horas sem energia elétrica. Portanto, está caracterizada a 

inadequação do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado, o 

que, por si só, causa danos ao consumidor, em razão da privação de 

serviço público essencial, sujeito ao princípio da continuidade, por 

indispensável ao atendimento das necessidades básicas da vida privada, 

social e urbana. A determinação do valor da indenização, sendo a lei 

omissa a esse respeito (art. 4º da LINDB), regula-se a partir de 

parâmetros monetários adotados pela jurisprudência, bem como de acordo 

princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade. O valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização, corrigido monetariamente 

pelo IGP-M a partir desta decisão, com fulcro na Súmula nº 362 do STJ, 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento 

danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, em consonância com o art. 

398 do Código Civil atende aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70069729580, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 15/09/2016) O dano moral é in re 

ipsa, e o nexo causal necessário é a falha na prestação dos serviços pela 

empresa reclamada que demorou mais de 03 dias para restabelecer o 

fornecimento de energia na residência da reclamante. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a Reclamada em danos 

morais no valor de R$ 5.000,00 (5 mil reais), com juros de mora de 1% 

a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta 

data (súmula 362 do STJ), bem como confirmar medida liminar para que 

seja reestabelecina a energia na UC em demanda. Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

(art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de 

Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA APARECIDA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000010-87.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[NOTA PROMISSÓRIA]. REQUERENTE: A. DE 

SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME REQUERIDO: VANESSA APARECIDA DA 

CRUZ Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da 

celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Conforme consta no evento 

Id12133298 as partes entabularam composição amigável sobre o objeto da 

presente demanda. O Artigo 487, III, b do Código de Processo Civil 

estabelece que: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - 

homologar: b) a transação;” Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da 

composição amigável firmada entre as partes para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais. Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do 

presente Feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

b do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001193-30.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COUNTRY MIX VESTUARIO E MONTARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001193-30.2017.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[CHEQUE]. 

REQUERENTE: EFIGENIO BATISTA LEAO REQUERIDO: COUNTRY MIX 

VESTUARIO E MONTARIA LTDA - ME Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO 

Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores 

dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II- FUNDAMENTAÇÃO 

Trata-se de ação ordinária de locupletamento ilícito promovida pela parte 

reclamante que alega em síntese, ser credora do requerido na quantia de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), referente a uma cártula de cheque. Afirmou 

que os títulos foram apresentados para o pagamento, mas foram 

devolvidos pelo motivo da alínea 12 (insuficiência de fundos) não tendo 

sido pago pelo banco sacado. Aduziu que tentou receber a dívida de 

várias formas, entretanto todas foram em vão, razão pela qual ingressou 

com a presente ação a fim de condenar a parte requerida ao pagamento 

do débito atualizado que perfaz o montante de R$ 1.261,59, (mil, duzentos 

e sessenta um reais e cinquenta nove centavos). Nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento 

antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito 

e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em 

audiência ou qualquer outro tipo de instrução. Designada audiência de 

conciliação esta restou inexitosa, eis que o Promovido mesmo intimado, 

não compareceu na solenidade, bem como não apresentou contestação, 

requerendo a parte autora a revelia do requerido. Em conformidade com o 

Enunciado 20, cabe à parte ré comparecer pessoalmente na audiência ou 

tratando-se de pessoa jurídica ser representada por preposto, caso 

contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com 

imediato julgamento da demanda. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 

que: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz.” O cheque é uma ordem de pagamento à vista, considerando-se como 

não escrita qualquer menção em contrário. É título autônomo e formal, 

passível de livre negociação e circulação. Em caso de encontrar-se não 

mais exigível por prescrito, enquadra-se no conceito de prova escrita, por 

representar documento que atesta a liquidez e certeza da dívida, 

confessada na cártula. Representa prova hábil à comprovação do crédito 

vindicado. Nesse caso, apresentado o cheque, o ônus da prova da 

inexistência do débito cabe a Requerida. Ocorre que tal fato em nada afeta 

a relação entre o emitente do cheque e o possuidor de boa-fé, eis que, o 

cheque é um título de crédito autônomo. Confira-se: [...] O cheque, por 

força dos efeitos da autonomia e da literalidade, uma vez emitido, 

desvincula-se de eventual negócio subjacente, passando a valer por si 

mesmo. (TJSC. Apelação cível n. 2010.006412-2, de Blumenau, Relator: 

Jânio Machado, 17/10/2011). Diante de sua autonomia e literalidade (art. 

13, da Lei nº 7.357/85), desvincula-se o cheque da causa que motivou 

sua emissão. Nesse sentido é o entendimento do STJ: “Presume-se a 

autonomia e independência do cheque frente à relação jurídica na qual 
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teve origem, sendo possível, excepcionalmente, a investigação da causa 

debendi e o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação 

subjacente claramente se ressente de embasamento legal. Precedentes”. 

(AgRg no Ag 1254086/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/04/2010, DJe 07/05/2010). Analisando os cheques 

apresentados pelo autor, constata-se que é legítimo portador das cártulas 

dos cheques não havendo qualquer nulidade quanto a sua legitimidade, 

pois além de possuir os cheques. Dessa forma, tenho que o título exigido 

preenchem todos os requisitos formais, além da ausência de prova em 

sentido contrário que deveria ter sido realizada pelo emitente do 

cheque/requerido. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a parte Requerida ao 

pagamento de R$ 1.261,59, (mil, duzentos e sessenta um reais e 

cinquenta nove centavos) atualizados pelo autor, com juros de mora de 

1% desde o ajuizamento da ação ao mês e correção monetária desde a 

data da citação, pelo índice do INPC/IBGE. Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

(art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de 

Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-02.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KATYCILENE DAMASCENO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO)

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000684-02.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. 

REQUERENTE: KATYCILENE DAMASCENO DE MATOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

KATYCILENE DAMASCENO DE MATOS ajuizou ação indenizatória em 

desfavor do ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Em síntese, alegou que ser titular de uma Unidade Consumidora junto a 

reclamada, mas a fatura do mês referente ao vencimento 20/08/2017 no 

valor de R$ 5.576,89 foi cobrada superior a média de consumo. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, restituição em dobro o 

valor pago e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação na ID 10041533 e arguiu a preliminar 

de incompetência por necessidade de perícia técnica. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 9982809 e a impugnação à contestação foi 

apresentada na ID 10066297. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Incompetência 

em razão da matéria. Complexidade da matéria. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, no caso, não é necessário a produção da prova pericial 

técnica para apurar a média de consumo se foi efetivamente consumida 

pela parte promovente, visto que o pedido de produção de prova técnica 

não foi reiterado nem na audiência de conciliação e nem na impugnação à 

contestação, estando a prova preclusa. No caso concreto, por não ser 

necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria de 

complexa e, consequentemente, este juízo é competente para processar e 

julgar a presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência do crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Ato ilícito. Irregularidade na fatura. 

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto a 

concessionária quanto o consumidor tem direito à inspeção e aferição dos 

medidores, devendo sempre, ser respeitado o devido processo legal e o 

contraditório, conforme preconiza os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL. Assim sendo, a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo somente é possível com comprovação 

inequívoca da legitimidade da cobrança, sendo necessário que a 

concessionária demonstre que a aferição e/ou inspeção, conforme o 

caso, foram realizadas regularmente. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Dentre as principais regras a serem respeitadas pela 

concessionária para que sua prova seja considerada inequívoca é que a 

aferição seja realizada por órgão oficial competente e/ou que o inspeção 

não seja produzida unilateralmente. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 
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IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Com base nestas regras, a parte 

promovente sustenta que a fatura do mês de agosto de 2017 é irregular 

em virtude da cobrança excessiva. Em análise dos autos, nota-se que a 

concessionária não produziu provas inequívocas da regularidade do 

medidor, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação 

do órgão oficial competente, pois o documento juntado na ID 9200509 foi 

elaborado pela própria concessionária. Por fim impõe consignar que o 

histórico de consumo juntado na ID 9200506 em nada comprova que a 

fatura questionada encontra-se dentro da variação mensal de consumo. 

Portanto, diante da irregularidade no faturamento no mês de agosto de 

2017, presumível a ilicitude de sua cobrança. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a cobrança indevida da fatura com 

vencimento em 20/08/2017 (ID 9200510), em regra, é suficiente para 

presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como também 

na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade, em 

decorrência da indisponibilidade de crédito. A propósito: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO 

MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 

17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 

08/09/2016). Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor indevidamente cobrado (R$ 5.576,89), 

entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a 

quantia de R$ 4.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) rejeitar a 

preliminar arguida e 02) julgar procedente os pedidos contidos na inicial 

para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$ 5.576,89 (cinco 

mil e quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos), e por 

consequência confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência 

deferida na ID 9213987; b) condenar a parte promovida a pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001131-87.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIANE RAMALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001131-87.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

GEZIANE RAMALHO DE SOUZA REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. 

Vistos etc. GEZIANE RAMALHO DE SOUZA ajuizou ação indenizatória em 

desfavor do BOA VISTA SERVICOS S.A. Em síntese, alegou que 

desconhece o débito que estaria com seu nome inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela parte promovida. Ao final, postulou a declaração 

de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na 

ID 11815961. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 11910025. A 

impugnação à contestação não foi apresentada. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 
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o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito, mas na inicial não indicou o valor dessa negativação e nem 

acostou provas dessa inscrição indevida. Ademais, não há nos autos 

prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 

373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e 

que não há conduta ilícita por parte da empresa promovida. Assim sendo, 

não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. 

Pelo exposto, proponho: 01) julgar improcedente os pedidos da ação 

proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Transitado em julgado, arquive-se. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000937-87.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: OTALI FERREIRA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos 

etc. OTALI FERREIRA DE OLIVEIRA ajuizou ação indenizatória em desfavor 

da TELEFONICA BRASIL S.A. Em síntese, alegou que desconhece o débito 

a parte promovida que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação na ID 11830229. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final arguiu litigância 

de má fé. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 11791198 e 

impugnação à contestação foi apresentada na ID 11911844 . É a síntese 

do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 790,92 e de R$ 152,23, torna-se imprescindível que 

a empresa promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se 

trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em 

exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi 

juntado nos autos apenas faturas (ID 11830196), as quais não têm o 

condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a 

cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 9979042), 

em regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 
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Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outro restritivo anterior (ID 9979042), não afasta o dano 

moral, é inegável que influencia na fixação do quantum indenizatório em 

patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma única negativação. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela 

exclusão da condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 

385, do STJ, ou, alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em 

tela, incontroverso que o autor possui outras inscrições restritivas. No 

entanto, todas as demais anotações são posteriores àquela procedida 

pela demanda, com o que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. 

Tangente ao valor arbitrado, este comporta redução. As inscrições 

posteriores devem ser levadas em conta apenas para reduzir o montante 

indenizatório de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor 

é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa 

Casagrande, Julgado em 18/10/2013) Portanto, sopesando estes critérios 

e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$ 90,92 e R$ 152,23), entendo como razoável e 

suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência dos débitos 

de R$ 90,92 (noventa reais e noventa e dois centavos) e 152,23 (cento e 

cinquenta e dois reais e vinte e três centavos); b) condenar a parte 

promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por 

envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-96.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACSON BEZERRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000917-96.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL]. REQUERENTE: 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME REQUERIDO: JACSON BEZERRA DE 

SOUZA Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da 

celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Conforme consta no evento 

Id11633000 as partes entabularam composição amigável sobre o objeto da 

presente demanda. O Artigo 487, III, b do Código de Processo Civil 

estabelece que: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - 

homologar: b) a transação;” Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da 

composição amigável firmada entre as partes para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais. Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do 

presente Feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

b do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-20.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001129-20.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

ALDAIR SANTI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos 

princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - PRELIMINAR Conexão Quanto à 

preliminar de conexão com os procs. ns. 1001067-77.2017.811.0010, 

1001066-92.2017.811.0010 e 1001128-35.2017.8.11.0010 vejo que 

merece prosperar, contudo se trata de conexão simples, onde não há 

identidade de objetos, pois se trata de diferentes inscrições no cadastro 

dea inadimplentes, referentes ao mesmo contrato. Sendo assim, a 

conexão neste caso tem o condão de diminuição no valor do dano moral. III 

- FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Relata a parte Reclamante que 

seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pela Reclamada referente a um débito de UC que nuna contratou, pois que 

possui sim relação jurídica com a reclamada contudo não na UC indicada 

na negativação de nome, UC 6/2537703-7, contrato nº0002537703201704 

e medidor 00002610931, a qual nunca solicitou, sendo que é detentor e 

consumidor da UC 6/2528849-9 om número de medidor 00002521912, 

contrato mensalmente adimplido, conforme comprovantes . Alega 

desconhecer a unidade consumidora que levou à negativa de seu nome e 

que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as pretensões da parte 

Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a 

anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. 

Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 
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subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, 

como contrato devidamente assinado ou ligação requerendo ligação da 

UC, ou quaisquer outras provas capazes de amparar as suas alegações e 

constatar a inadimplência da parte Reclamante. Assinalo que a única 

prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas 

sistêmicas, a quais não se admite como meio de afastar as afirmações 

autorais, como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das 

telas servem como complemento quando há provas de um contrato vigente 

entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar com a 

existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo 

julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, a parte 

Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação jurídica 

com a Reclamada, desta forma, incumbia a esta instruir sua contestação 

com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da 

qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito 

que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Ademais, pela análise do histórico de contas do 

cliente da UC 6/2537703-7 é possível vislumbrar que não houve leitura em 

nenhum dos meses em referência tendo sempre o consumo de 50Kw, 

evidenciando que a unidade consumidora em questão possui faturamento 

pela taxa de custo de disponibilidade ou seja faturamento mínimo de 

unidade bifásica de 5kW/h, conforme art. 98 da Resolução 414/2011 da 

ANEEL, ou seja não real auferição do valor consumido. Em contraste, a UC 

6/2528849-9 da qual o autor afirma ser detentor possui variação mensal 

em sua leitura, bem como no faturamento, mostrando o real consumo de 

energia na UC demonstrada. Além, touxe o autor aos autos provas 

acabais de ser detentor desta UC e não da UC que deu causa à 

negativação. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços 

por parte da Reclamada ao inscrever o nome da parte Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de 

sua responsabilidade. O apontamento do nome da parte Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a indenização dos danos morais em quantia que atenda aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, não caracterize o 

enriquecimento indevido da parte Reclamante, tendo em vista a conexão 

das ações, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva no valor de R$18,33 (dezoito reais e trinta e três 

centavos) e para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a 

quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o 

evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-70.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000964-70.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARIO FELIPE REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. MARIO FELIPE ajuizou ação indenizatória em 

desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em síntese, alegou a parte 

promovente que aceitou a proposta da promovida referente a plano de 

serviço de internet e telefonia móvel na data de 01/04/2017, no valor de R$ 

79,99 por mês que seria disponibilizado em 24 horas, mas passaram-se 4 

dias não foi disponibilizado, dessa forma o promovente entrou em contato 

com a promovida que informou que não estaria disponível o serviço para o 

promovente, na oportunidade o autor solicitou o cancelamento conforme 

protocolo 20174041-253315. No entanto, quando foi efetuar uma compra 

descobriu que seu nome estaria negativado indevidamente pela 
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promovida. Ao final, postulou a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação na ID 12055932. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 12125195 e impugnação à contestação foi 

apresentada na ID 12176037. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a falha no 

fornecimento dos serviços da parte promovida, a excludente de 

culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo 

ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida sem 

contraprestação. A cobrança de serviço sem qualquer contraprestação 

ao consumidor é considerada prática abusiva, já que enseja vantagem 

manifestamente excessiva em favor do prestador de serviço em 

detrimento do consumidor, e as cláusulas contratuais devem ser 

declaradas nulas. Neste sentido é a exegese extraída dos artigos 39, V, e 

51, inciso IV, ambos do CDC: Art. 39 - É vedado ao fornecedor de 

produtos ou serviços: (...) V - exigir do consumidor vantagem 

manifestamente excessiva; Art. 51. São nulas de pleno direito, entre 

outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e 

serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, 

abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou 

sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; A cobrança de pacote 

de serviço telefônico, sem que estes serviços estejam sendo utilizados 

pelo consumidor, são exemplos clássicos de cobrança que ofende a 

equidade, pois exige do consumidor o pagamento de taxas periódicas, 

mas não lhe retribui beneficio algum. Em situação de similitude, a 

jurisprudência já se manifestou: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA 

C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTA CORRENTE NÃO 

MOVIMENTADA - INCIDÊNCIA DE ENCARGOS - CONTRATAÇÃO 

NÃO-DEMONSTRADA - INADMISSIBILIDADE - DANO MORAL 

COMPROVADO - INCIDÊNICA - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO 

MANTIDA. A ausência de qualquer movimentação da conta corrente por 

parte do seu titular em lapso temporal considerável, é suficiente para 

afastar a incidência de encargos contratuais não utilizados e pactuados. 

(TJMT Ap, 5871/2003, DR.JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2003, Data da publicação no DJE 

23/09/2003) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DA 

LINHA TELEFÔNICA. LIGAÇÕES NÃO REALIZADAS. AUSÊNCIA DE 

PROVA. Deveria o autor declinar as ligações que entendia por indevidas 

na fatura que gerou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, o que não ocorreu. Ausente comprovação da não realização das 

ligações cuja cobrança é impugnada. Presume-se, portanto, à ausência de 

prova em contrário, a veracidade das faturas telefônicas APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (TJRS - AC: 70049287212 RS , Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 22/08/2012, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2012). CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 

POSSIBILIDADE DE USO COMO CRÉDITO E PARA MOVIMENTAÇÃO DA 

CONTA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE E ENCARGOS DO 

CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O ENCERRAMENTO DA CONTA. CARTÃO 

NÃO UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. DÉBITO ORIUNDO DE PARCELA 

DA MENSALIDADE E ENCARGOS. INSCRIÇÃO IRREGULAR NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. (...) Os documentos 

dos autos demonstram que a autora encerrou a conta corrente em agosto 

de 2009, sendo verossímil a alegação de que tenha cancelado também o 

cartão de crédito. É de conhecimento comum que o cartão fornecido pelo 

Banco tanto serve para compras a crédito e a débito, bem como para 

movimentação da conta. Além disso, os extratos juntados pela ré 

evidenciam que a partir da data supra não houve qualquer movimentação 

do cartão, constando tão somente os débitos relativos às parcelas da 

anuidade e encargos daí decorrentes, o que se mostra indevido. (...) 

(Recurso Cível Nº 71003801347, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/12/2012) Em exame 

do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

nos autos apenas faturas (ID 12055935), as quais não têm o condão 

probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a 

cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partindo desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 

10106122), em regra, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano 

in re ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar 

parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$ 79,99 (setenta e nove reais 

e noventa e nove centavos); b) condenar a parte promovida pagar à parte 

promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito
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PINTO Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da 

celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Conforme consta no evento 

Id11495764 as partes entabularam composição amigável sobre o objeto da 

presente demanda. O Artigo 487, III, b do Código de Processo Civil 

estabelece que: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - 

homologar: b) a transação;” Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da 

composição amigável firmada entre as partes para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais. Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do 

presente Feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

b do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001077-24.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[CHEQUE]. REQUERENTE: EFIGENIO BATISTA LEAO 

REQUERIDO: FRANCISCO CESNIQUE NETO, HELENA GODOI BUENO 

CESNIQUE Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da 

celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO A parte Reclamante, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência. Diante 

da contumácia da parte Autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Fica 

revogada decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a 

parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Por fim, em que pese ter, a condenação em 

custas de que trata o art. 51, §2º da Lei 9.099/95, caráter punitivo visando 

inibir novas condutas semelhantes, a declaração de hipossuficiência 

obsta a sua cobrança, nos exatos termos da Lei. Nesse sentido: “Ementa: 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DO AUTOR 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. 

INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ART. 51 DA LEI 9099/95. COMPROVAÇÃO DA 

IMPOSSIBILIDADE EM PAGAR REFERIDAS CUSTAS. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso 

desprovido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, conhecer e 

negar provimento ao recurso interposto pelo recorrente, nos exatos 

termos do voto.” (TJPR - 2ª TR – RI 0001431-98.2012.8.16.0108/0 - rel. juiz 

Marcelo de Resende Castanho - j. 09/10/2015). Deste modo, em havendo 

declaração de hipossuficiência nos autos, DEFIRO a gratuidade, 

suspendendo a cobrança das custas processuais, pelo prazo de 5 

(cinco) anos, nos termos da Lei nº 1.060/50 (art. 12). À consideração 

do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se 

as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001158-70.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: DORIVAN DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. DORIVAN DA SILVA ajuizou ação 

indenizatória em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. Em síntese, alegou 

que desconhece relação contratual com a parte promovida que resultou 

no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na 

ID 12040820 e arguiu preliminar de ausência de interesse de agir. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 8042593 e a impugnação à 

contestação não foi apresentada. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Ausência de 

Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a 

parte promovente ter imputado à parte promovida a prática de ato ilícito, 

independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse processual. 

Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio ao Livre 

Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. 

Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a 

não-observância de tais regras básicas, surge o interesse-necessidade 

para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação 

são vistas in satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a 

narrativa feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o 

interesse processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o 

que, ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo 

isso implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. 

(...)” (STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte promovida causou dano moral à parte promovente é 

suficiente para evidenciar o interesse processual da parte promovente. 

Portanto, não havendo razão a arguição preliminar de ausência de 

interesse processual, rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Em exame 

a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência do crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 
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crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de R$ 374,26, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que não foi juntado nenhuma comprovação da constituição 

do crédito pela parte promovida. Assim, pela insuficiência de provas da 

origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da 

parte promovida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 

honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome do consumidor nas instituições de 

restrição ao crédito (ID 11081138), em regra, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral na modalidade objetiva, como também na 

modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque este fato tem o condão 

de denegrir a imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a 

aquisição de crédito, como também proporcionando sentimentos 

indesejados como frustração, angústia e ansiedade, em decorrência da 

indisponibilidade de crédito. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante 

a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no 

AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale destacar que a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano 

(Súmula 385 do STJ). Todavia, por meio da ID 11081138, nota-se que o 

restritivo posterior encontra-se sub judice, o que impossibilita a presunção 

de que se trata de devedor contumaz e consequentemente a aplicação do 

teor da Súmula 385 do STJ. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. Indenização por danos morais 

decorrentes de indevido apontamento negativo em nome do autor. O dano 

moral, neste caso, prescinde de provas, já que tem natureza "in re ipsa", 

ou seja, decorre do fato em si. As restrições existentes não são 

suficientes para a aplicação da súmula 385 do STJ uma vez que estão 

sendo discutidas judicialmente. Seguindo a orientação jurisprudencial 

desta Câmara, a indenização deve representar valor proporcional às 

circunstâncias apontadas e melhor se ajusta ao caso o valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos a partir do julgamento deste recurso, 

nos termos da Súmula n. 362 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com 

juros de mora do evento – inscrição indevida (Súmula 54 do STJ). Recurso 

provido. (TJ-SP - Apelação : APL 10020902920148260048 SP 

1002090-29.2014.8.26.0048 Julgamento 11 de Agosto de 2015 Relator 

Carlos Alberto Garbi) Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$ 374,26), entendo como razoável e suficiente para a 

compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos contidos na inicial 

para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$ 374,26 

(trezentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos); b) condenar a 

parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso (20/09/2013) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do 

STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000332-44.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROSA DE OLIVEIRA TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000332-44.2017.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. REQUERENTE: ANDREIA ROSA DE OLIVEIRA 

TEODORO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. 01. Conheço dos embargos porquanto 

interpostos no prazo legal. 02. Constata-se, tal como afirmado pela 

Embargante, que o dispositivo de condenação não fez remissão ao 

pagamento da fatura em discussão, ou seja, outubro/2016 no valor de R$ 

191,19, haja vista que o pedido contraposto se motiva pelo não pagamento 

da fatura ao qual se pugnou pela sua quitação. 03. Por construção 
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jurisprudencial, tem-se entendido que, afora os casos de esclarecer e de 

integrar o julgado, admitem-se os embargos aclaratórios, 

excepcionalmente, nas hipóteses de erro material. Cito a seguinte ementa: 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. art. 535 do cpc. PREQUESTIONAMENTO. 

Embargos de Declaração dizem com a ocorrência de alguma das 

previsões legais do art. 535 do CPC, ou, por construção jurisprudencial, 

nos casos de erro material ou de nulidade do julgado. Inocorrentes, o 

recurso não é de ser acolhido. REMISSÃO A JULGADO. POSSIBILIDADE. 

Inexiste vedação legal de o julgado se valer dos fundamentos de outro 

julgamento ou parecer jurídico como motivação de deliberar. OMISSÃO. 

NÃO-OCORRÊNCIA. Inexiste obrigação de o acórdão se manifestar acerca 

de cada alegação trazida pelas partes, ponto por ponto, cumprindo 

tão-somente que se pronuncie sobre as questões e as teses colocadas 

como causa de pedir e matéria de defesa. Impossibilidade de rediscutir as 

razões do julgamento. ERRO DE JULGAMENTO. MODIFICAÇÃO DO 

DECISUM. NÃO-CABIMENTO. Não é o recurso de Embargos Declaratórios 

via adequada a discutir eventual erro de julgamento, pois a natureza da 

inconformidade é eminentemente integrativa. Descabimento do recurso. 

DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME. 

(Embargos de Declaração nº 70053156808, 10ª Câmara Cível, TJRS, rel. 

Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. em 29.03.2013) Explica 

Marinoni/Mitidiero: “As inexatidões materiais e os erros de cálculo 

passíveis de correção são aqueles manifestos, sobre os quais não pode 

haver dúvida a respeito do desacerto sentencial. Inexatidão material 

constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. 

A inexatidão material constitui divergência entre a idéia do julgador e sua 

representação. ... A correção de inexatidões materiais e de erros de 

cálculo pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive depois de transitada em 

julgado a decisão da causa. ....” (CPC Comentado artigo por artigo, 3ª 

edição revista, atualizada e ampliada- São Paulo, RT, pág. 443). Há 

permissivo legal para proceder à correção do erro material, tratando-se do 

comando do art. 494, II, do CPC/2015, ainda que, por efeito de 

consequência. Posto isso, OPINO pelo ACOLHIMENTO do embargo de 

declaração para, consertando o erro material, e assim declarar no 

dispositivo da condenação o pedido contraposto que fez menção a fatura 

a qual não foi adimplida e que fomenta o pedido da reclamada ora 

embargante. Intimem-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-93.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000956-93.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. 

REQUERENTE: IRACI DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. IRACI DE ALMEIDA ajuizou 

ação indenizatória em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou que ser titular de 

uma Unidade Consumidora junto a reclamada, mas a fatura do mês 

referente ao vencimento 20/08/2017 no valor de R$ 3.703,32 foi cobrada 

superior a média de consumo. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 10861698 e 

arguiu a preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica. 

No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. 

Ata da audiência de conciliação acostada na ID 10847118 e a impugnação 

à contestação foi apresentada na ID 11120261. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. 

Incompetência em razão da matéria. Complexidade da matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, no caso, não é necessário a produção da prova pericial 

técnica para apurar a média de consumo se foi efetivamente consumida 

pela parte promovente, visto que o pedido de produção de prova técnica 

não foi reiterado nem na audiência de conciliação e nem na impugnação à 

contestação, estando a prova preclusa. No caso concreto, por não ser 

necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria de 

complexa e, consequentemente, este juízo é competente para processar e 

julgar a presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência do crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Ato ilícito. Irregularidade na fatura. 

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto a 

concessionária quanto o consumidor tem direito à inspeção e aferição dos 

medidores, devendo sempre, ser respeitado o devido processo legal e o 

contraditório, conforme preconiza os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL. Assim sendo, a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo somente é possível com comprovação 

inequívoca da legitimidade da cobrança, sendo necessário que a 

concessionária demonstre que a aferição e/ou inspeção, conforme o 

caso, se foi realizada regularmente. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 
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NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Dentre as principais regras a serem respeitadas pela 

concessionária para que sua prova seja considerada inequívoca é que a 

aferição seja realizada por órgão oficial competente e/ou que o inspeção 

não seja produzida unilateralmente. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Com base nestas regras, a parte 

promovente sustenta que a fatura do mês de agosto de 2017 é irregular 

em virtude da cobrança excessiva. Em análise dos autos, nota-se que a 

concessionária não produziu provas inequívocas da regularidade do 

medidor, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação 

do órgão oficial competente, pois o documento juntado na ID 10861712 foi 

elaborado pela própria concessionária. Por fim impõe consignar que o 

histórico de consumo juntado na ID 10861712 em nada comprova que a 

fatura questionada encontra-se dentro da variação mensal de consumo. 

Portanto, diante da irregularidade no faturamento no mês de agosto de 

2017, presumível a ilicitude de sua cobrança. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a cobrança indevida da fatura com 

vencimento em 20/08/2017 (ID 10074538), em regra, é suficiente para 

presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como também 

na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade, em 

decorrência da indisponibilidade de crédito. A propósito: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO 

MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 

17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 

08/09/2016). Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor indevidamente cobrado (R$ 3.703,32), 

entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a 

quantia de R$ 4.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) rejeitar a 

preliminar arguida e 02) julgar procedente os pedidos contidos na inicial 

para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$ 3.703,32 (três mil 

e setecentos e três reais e trinta e dois centavos), e por consequência 

confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida na ID 

10472099; b) condenar a parte promovida pagar à parte promovente a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS); Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen 

A d r i a n e  S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito
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RCTECH SERVICE EIRELI - EPP (REQUERIDO)

USINA ELETRICA DO PRATA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LOPES BRAGA OAB - MG107471 (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000566-26.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[LOCAÇÃO DE MÓVEL]. REQUERENTE: JOSE 

PAULO TERNES REQUERIDO: RCTECH SERVICE EIRELI - EPP, USINA 

ELETRICA DO PRATA S/A, ENERGISA SOLUCOES S.A. Vistos. SENTENÇA 

I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Conforme consta no evento Id11546908 as partes 

reclamadas Energisa e Usina Elétrica do Prata e a parte reclamante 

entabularam composição amigável sobre o objeto da presente demanda. O 

Artigo 487, III, b do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação;” 

Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da composição amigável firmada 

entre as partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais. Em 

consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do presente Feito para as partes 

reclaamdas Energisa Soluções S/A e Usina Elétrica do Prata 

S/A-Complexo Prata, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, b, do Código de Processo Civil, devendo a presente demanda 

continuar em relação à reclamada RCTECH SERVICE EIRELI – EPP. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da(o) 

Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010452-95.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CECATO VERA TREINAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA OAB - MT16323 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

8010452-95.2015.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESPONSABILIDADE CIVIL, DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. REQUERENTE: 

KENIA RIBEIRO GOMES REQUERIDO: CECATO VERA TREINAMENTOS 

LTDA - ME Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios 

da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais 

Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o 

art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Intimada a parte Exequente 

para se manifestar sob pena de extinção em id n. 11707082, quedou 

inerte. De outro lado, desde então, o feito encontra-se paralisado em 

secretaria, sem qualquer providência da parte interessada. ISTO POSTO, 

com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o projeto de sentença a homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes 

de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-17.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA VASCONCELOS XAVIER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000349-17.2016.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES]. 

REQUERENTE: RENATA VASCONCELOS XAVIER DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINAR Litispendência Quando à preliminar de litispência não vejo 

acolhida, a preliminar se embasa no argumento de que a ação de n. 

8010651-20.2015.8.11.0010, deste meso juízo, possui mesmas partes e 

causa de pedir. Contudo, tal preliminar não deve prosperar, uma vez que a 

ação foi extinta sem julgamento de mérito. Retificação do polo passivo 

Acolho o pedido de retificação do polo passivo, requerido pela demandada 

para que passe a figurar neste a ré CLARO S.A., devido incorporação 

societária. III - FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a parte Reclamada, desconhecendo a origem do 

débito que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. A despeito das 

alegações esposadas na peça defensiva acerca da existência de 

obrigação contraída e não adimplida pela parte Reclamante, que pudesse 

legitimar a existência do débito, forçoso reconhecer não ter a Reclamada 

logrado êxito em demonstrar nos autos, de forma inequívoca, tal assertiva. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Diante da negativa da parte Reclamante, cabia à parte 

reclamada comprovar a regularidade do débito e a existência de relação 

jurídica entre as partes, apresentando o contrato devidamente assinado, 

ou o áudio da gravação, se a contratação foi realizada por “call center”, 

ônus do qual não se desincumbiu. As telas de computador colacionadas 

não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes, sendo 

provas confeccionadas unilateralmente. Por outro lado, mesmo que a 

contratação tivesse sido realizada por terceiro, utilizando-se de 

documentos adulterados ou qualquer outro meio fraudulento, a 

responsabilidade da Reclamada encontra-se patente, senão pela falta de 

cuidado objetivo necessário na conferência, de forma eficiente, dos dados 

e documentos no momento da contratação dos serviços, ônus que lhe 

incumbia. É a teoria do risco da atividade negocial, preconizada no artigo 

927 do Código Civil. Portanto, não trouxe a ré prova que evidenciasse a 

legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus da qual lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II do NCPC. Nesse sentido, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 
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decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Insta ressaltar que a anotação indevida 

realizada por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o 

indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não 

gera indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido o 

direito ao pedido de cancelamento da negativação. Ademais, de acordo 

com o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - 

REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, Relator: Min. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a súmula 385/STJ não é aplicável 

apenas as negativações provenientes dos órgãos responsáveis pelos 

cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Inobstante a não 

aplicação da referida Súmula, a existência de outros apontamentos 

anteriores mas com a devida baixa, como no presente caso, são levados 

em consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 

487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a inexistência do débito 

negativado pela Reclamada em discussão neste autos e CONDENAR a 

Reclamada em danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com 

juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária 

(INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

(art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de 

Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-32.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO JOSE BOLZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000488-32.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO 

DINHEIRO]. REQUERENTE: DELCIO JOSE BOLZAN REQUERIDO: RN 

COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos etc., EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos em razão da contradição ocorrida na sentença de ID 11055917, 

onde restou consignado no dispositivo “Diante do breve exposto, com 

arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

procedência do pedido inicial, para condenar a reclamada a: a) pagar ao 

reclamante o valor de R$479,00 (quatrocentos e setenta e nove reais) 

pelos danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação, e correção monetária (INPC) devida desde a data do 

desembolso dos valores; b) pagar ao reclamante o valor de R$1.437,00 

(um mil, quatrocentos e trinta e sete reais) pelos danos materiais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária (INPC) devida desde o arbitramento.” Ocorre que não 

houve referência ao destino do produto com defeito em pose da parte 

reclamante, ficando omissa a sentença nesta parte. Pelo exposto, 

CONHEÇO dos presentes embargos de declaração e no mérito, DOU 

PROVIMENTO para reconhecer a existência de erro material no dispositivo 

da sentença lançada na ID11055917, passando a vigorar com a seguinte 

redação: “Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela procedência do pedido inicial, para 

condenar a reclamada a: a) pagar ao reclamante o valor de R$479,00 

(quatrocentos e setenta e nove reais) pelos danos materiais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção 

monetária (INPC) devida desde a data do desembolso dos valores; b) 

pagar ao reclamante o valor de R$1.437,00 (um mil, quatrocentos e trinta e 

sete reais) pelos danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC) devida 

desde o arbitramento. Determino ainda que a reclamada providencie, assim 

querendo, o recolhimento do produto defeituoso em posse da parte 

reclamante.” Esta decisão deve ser considerada como parte integrante da 

sentença de ID 11055917, permanecendo no mais, tal como está lançada. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de 

Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64180 Nr: 1530-17.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Venancio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 Certifico e dou fé, que os requeridos foram devidamente intimados, 

conforme publicação DJE nº 10030, de 31/05/2017 e publicado no dia 

01/06/2017, no entanto, não efetuaram o pagamento voluntário da 

obrigação, e nem mesmo impugnaram a presente execução de sentença, 

deixando trancorrer o prazo para fazê-lo. Ante o exposto, impulsiono os 

presentes autos com vista ao autor, para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36835 Nr: 1001-37.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agricola Cachimbo Vale do Arinos Produtos 

Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sucesso Agropecuaria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Cristina Inoue - 

OAB:278568/SP

 Proceder a intimação da parte autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106183 Nr: 1226-76.2018.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Rangel de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A União - Fazenda Nacional, R. Costa 

Peças-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA PATRICIA DOURADO 

AMORIM - OAB:9217/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66613 Nr: 3443-34.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noe Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15.312/MT, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 Certifico que nesta data procedi a inclusão no apolo, dos advogados da 

requerida. Impulsiono o presente feito ao DJE para proceder a intimação 

das partes, acerca do retorno dos autos à 1ª Instância, requerendo o que 

de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57273 Nr: 3512-37.2012.811.0018

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Xavier dos Santos - ME, Edilson Xavier dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:OABMT16308-A

 Intimar a parte autora acerca da Juntada de Mandado de Busca e 

Apreensão de folhas 110/268, para querendo se manifestar no prazo 

legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33012 Nr: 4746-93.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Pedrassani-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Sandro Pedrassani-me, 

brasileiro(a), Endereço: Av. Francisco Lopes Samapaio, S/n, Bairro: 

Paranorte, Cidade: Juara-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 

através das certidões de dívida ativa CDA 2013121, descrita na inicial, 

cujo o valor importa em R$-2.331,00.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56401 Nr: 2642-89.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salvador José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simoni Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:MT/5810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:6.611/MS, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Vistos, etc.

A parte requerida interpôs o presente recurso de Apelação em seu duplo 

efeito (art. 1.012 NCPC), para conhecimento da matéria fática e jurídica ao 

Juízo ad quem.

Considerando as contrarrazões apresentadas às fls. 170/172, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 85738 Nr: 5115-09.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consorcios SICREDI Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Geraldo Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Translade-se cópia da decisão proferida no recurso de agravo de 

instrumento que determinou a restituição do veículo ao embargante (Autos 

em apenso).

Proceda-se com a citação do requerido no endereço informado nos autos, 

conforme decisão que recebeu a inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 31683 Nr: 357-31.2009.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosso e Rosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Pedriali - 

OAB:6819/PR, Marcos C. Amaral Vasconcellos - OAB:16440/PR, 

Mariana Videira Menezes - OAB:39340/PR, Mauro Paulo Galera Mari 

- OAB:MT/3.056

 Vistos.

Considerando o pedido de habilitação nos autos, nos termos do art. 313, 

§1º e, art. 689, ambos do CPC/2015, mantenho a SUSPENSÃO DO 

PROCESSO.

Ante o pedido de habilitação às fls. 494, nos termos do art. 690, do 

CPC/2015, CITEM-SE os herdeiros do de cujus, Sr. Edison Rosso, para se 

pronunciarem em 5 (cinco) dias.

Após, com ou sem manifestação, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79186 Nr: 1638-75.2016.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Luiza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824

 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:
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a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC)

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 16579 Nr: 2216-24.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coldemar Resinas Sintéticas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Majal Madeireira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Lazzaretti Ávila - 

OAB:10.853-A, Fernando José Garcia - OAB:174.719 SP, Ricardo 

Weberman - OAB:174370/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Vistos, etc.

Considerando que os requerimentos feitos pelo patrono da parte autora, 

não vieram acompanhados de contratos de honorários advocatícios, 

somente tendo sido anexado aos autos a procuração de fls. 06, determino 

a intimação do mesmo, para que no prazo de até 15 dias apresente os 

referidos instrumentos, apresentando, inclusive, os valores discriminados 

do autor e do advogado, para a devida confecção de alvará eletrônico.

 Após o decurso do prazo, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63397 Nr: 815-72.2014.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecio Experdião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 de seu crédito. In casu, verifica-se que o Tribunal a quo negou provimento 

ao agravo sob o fundamento de que "a quebra do sigilo, pois, somente é 

possível em casos especialíssimos, com os quais nem de longe se 

identifica uma lide isolada, individual, dizendo de mera relação de crédito e 

débito, versada em singelo processo de execução, que pode beneficiar 

apenas o credor". A requisição judicial, em matéria deste jaez, apenas se 

justifica quando houver intransponível barreira para a obtenção dos dados 

solicitados por meio da via extrajudicial, o que se não deu na espécie, ou, 

pelo menos, não foi demonstrado. Precedentes: AGRRMC 786/RJ, Rel. Min. 

Eliana Calmon, DJU 01.07.2002, e REsp 204.329/MG, da relatoria deste 

magistrado, DJU 19.06.2000, dentre outros. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 529752 PR 2003/0071028-1, Relator: Ministro FRANCIULLI 

NETTO, Data de Julgamento: 17/06/2004, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: DJ 18.10.2004 p. 226) Diante disso, indefiro a pretensão da 

parte exequente e determino a intimação da mesma para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, requeira o que for de seu interesse, inclusive com 

eventual atualização da dívida pendente, sob pena de extinção do feito 

sem resolução de mérito.Às providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27179 Nr: 5173-27.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elio Benedito Tabuas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deni Oliveira dos Santos, Marcia Regina 

Faustino dos Santos, Dirceu Oliveira dos Santos, Adelar Antonio Zauza, 

Arnaldo José Ferreira, Mariani Cristina Fabrin Zauza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA NAHIME ASTOLPHO - 

OAB:12131, Waldenir Figueira Desto - OAB:3743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Vistos, etc.

Determino a intimação pessoal do exequente e da sua advogada, Dra. 

Débora Nahime Astolpho, a fim de manifestar a respeito da determinação 

de fls. 246/246-verso, sob pena de extinção do feito por não promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Às providências.

Após o decurso do tempo, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70589 Nr: 1556-78.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noeli Ribeiro Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jezyka Andrea Tonhon Carrasco, Carrasco e 

Silva Ltda-ME, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pela autora para declarar rescindido o contrato entre a parte 

requerente e a requerida, bem como a devida DEVOLUÇÃO DAS 15 

(quinze) PARCELAS PAGAS no importe de R$ 3.435,00 (três mil, 

quatrocentos e trinta e cinco reais), com juros de 1% a. m. desde a 

citação e correção monetária pelo INPC desde a data do 

desembolso.Assim, extingo o presente feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Eventuais custas 

pela parte requerida e, havendo inadimplência, proceda-se conforme 

determinado na CNGC/MT.Condeno os requeridos ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, 

§2º do CPC).Com o trânsito em julgado, caso os devedores não efetuem o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá sobre o valor da 

condenação, multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, 

caput, do Código de Processo Civil e, a requerimento do credor e 

observado o disposto no artigo 798, inciso I, “b”, do mesmo codex, 

expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66613 Nr: 3443-34.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noe Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15.312/MT, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 Vistos, etc.

A parte requerida interpôs o presente recurso de Apelação em seu duplo 

efeito(art. 1.012 NCPC), para conhecimento da matéria fática e jurídica ao 

Juízo ad quem.

Com ou sem as contrarrazões apresentadas, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70589 Nr: 1556-78.2015.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noeli Ribeiro Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jezyka Andrea Tonhon Carrasco, Carrasco e 

Silva Ltda-ME, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a audiência designada nos termos do artigo 277 do 

CPP/73, não se realizou, bem como a entrada do Novo Código de Processo 

Civil, determino o prosseguimento do feito.

Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.

Assim sendo, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do NCPC, e ainda, 

da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

devendo à respectiva Secretaria, designar Sessão de 

Conciliação/Mediação.

1- Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze 

dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial.

2 - Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório. A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus respectivos advogados, se houver.

 3 - Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que 

no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.

4 - Cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos.

Após, caso inexitosa a conciliação, concluso para ulterior deliberação.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104130 Nr: 39-33.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edite Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de 

Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC)

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104139 Nr: 46-25.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Realsi Roberto Citadella - 

OAB:47925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor da juntada da contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70907 Nr: 1738-64.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Multilaser Industrial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSE GARCIA - 

OAB:134719, Ricardo Weberman - OAB:174370/SP

 Intimar o patrono da parte executada acerca da Juntada de Ordens 

Judiciais e Bloqueios de Valores de ref: 37, para que requeira o que de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79467 Nr: 1750-44.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loffer - Ind. Com. de Madeiras Laminas e 

Compensados Ltda, Everaldo Jose do Nascimento, Luciane Borba Azoia 

Bezerra, Fernando Manoel Borba Azoia, Mercino Pereira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimar o patrono da parte requerida acerca dos Valores Bloqueados de 

ref: 46, para que, querendo, ofereça embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70450 Nr: 1498-75.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wexley Julio Fernandes-PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Facilita Correspondente Fiscal e Administrativo 

Ltda - ME - NIPOFLEX, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN JACKS LINO 

GASPAROTTO - OAB:6349/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106540 Nr: 1431-08.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Tadeu Ossani
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

GOIAS – DETRAN, Departamento Estadual de Transito do Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 91035 Nr: 2194-43.2017.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Sokano, Cristiane Fernandes Sokano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 A parte requerida opôs embargos a ação monitória e apresentou 

simultaneamente reconvenção (fl. 94/120). Atribuiu a reconvenção o valor 

de R$ 63.490,17 valor este pleiteado pela embargada/requerente na ação 

monitória.Intimada para manifestar, a embargada apresentou impugnação 

aos embargos monitórios e contestação a reconvenção (fl. 

186/227).Vieram os autos conclusos. Decido.O artigo 292 do CPC/15 

estabelece que, tanto na petição inicial, quanto na reconvenção, deverá 

constar o valor da causa. Se a reconvenção possui como requisito a 

menção expressa ao valor da causa, encerra também a obrigatoriedade 

do adimplemento das custas e despesas processuais.A jurisprudência já 

teve a oportunidade de asseverar a obrigatoriedade do recolhimento de 

custas na hipótese de reconvenção. Do Sodalício Matogrossense 

extrai-se o seguinte ensinamento: (...)In casu, o requerido/reconvinte 

apesar de atribuir corretamente o valor da causa à reconvenção, deixou 

de recolher as custas incidentes.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS 

determino que o requerido/reconvinte acoste aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias o comprovante de recolhimento das custas 

processuais.Após, venham os autos conclusos para saneamento e 

designação da audiência de instrução.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70867 Nr: 1714-36.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): General Motors do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, MARCELO JUNIOR GONÇALVES - OAB:8787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297608

 SENTENÇA

Trata-se de “Execução Fiscal” ajuizada por MUNICÍPIO DE JUARA em 

desfavor de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

No decorrer do procedimento, a parte exequente informou o pagamento da 

dívida (f. 56/57), pugnando pela extinção do feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

O artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada quitou o débito 

pleiteado (fls. 56/57), conforme informado pela parte exequente, portanto, 

inexistem motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu 

objetivo já foi alcançado, inclusive sendo os valores devidamente 

recebidos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86783 Nr: 117-61.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:MT0017762A

 SENTENÇA

Trata-se de execução de alimentos pelo rito do artigo 528 do CPC, movido 

por GABRIELY CRISTINA DE OLIVEIRA, CINTIA RUBIELY DE OLIVEIRA E 

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, representados por sua genitora ROSELI 

LOURDES ARNS, em face de CARLOS DE OLIVEIRA, qualificados nos 

autos.

Do decorrer do procedimento a parte exequente informa o pagamento das 

prestações alimentícias cobradas nesta demanda (fl. 41), requerendo a 

extinção do feito.

Instado a manifestar o Ministério Público pugno pela extinção do feito ante 

o pagamento do débito (f. 44).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

O artigo 924, do Novo Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já pagou o débito ora 

executado, com concordância da parte exequente, portanto, inexistem 

motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi 

alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71351 Nr: 1936-04.2015.811.0018

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Balan Zappia - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A Trata-se de medida protetiva formulada pelo Ministério 

Público Estadual em favor da menor Nicolly Fernanda Calisto Ribeiro, ao 

argumento de que esta se encontrava em situação de risco. O pedido de 

acolhimento institucional foi INDEFERIDO ás f. 354-355, ao argumento de 

que a situação supostamente de risco enfrentada pela infante já era 

discutida nos autos código n. 68217. [...] FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS 

julgo improcedente o pedido inicial de medida específica de proteção, 

extinguido o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. Após transito em julgado, AO ARQUIVO. Ciências ao MPE P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88188 Nr: 734-21.2017.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Carlos Miano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Tolentino Magalhães, Alice de Campos 

Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro a petição inicial nos termos do 

parágrafo único do artigo 321 do NCPC e por consequência julgo extinta a 

presente ação sem resolução de mérito, com suporte no artigo 485, I, do 

NCPC. Sem custas, transitada em julgada, arquive-se com as devidas 

anotações e baixas no relatório.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74534 Nr: 3455-14.2015.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Viol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:MS/12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, TONI FERNANDES SANCHES - OAB:19529/O

 DESPACHO

Considerando o retorno dos autos da Instancia Superior, intimem-se as 

partes para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66693 Nr: 3489-23.2014.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmor Anastácio Pereira Junior, Nelson 

Ricardo da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAMAO MEDINA - 

OAB: MT/12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Trata-se de pedido de RECONSIDERAÇÃO da decisão retro, visando 

afastar a determinação de correção do valor da causa e complementação 

das custas em razão do valor corrigido, sob a alegação de que pende de 

julgamento outros processos envolvendo as partes litigantes.

Requer o pagamento das custas ao final do processo ou a suspensão do 

processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Pois bem. Inicialmente indefiro de plano o pedido de reconsideração para 

afastar o recolhimento de complementação de custas, eis que deve ser 

atacado por meio de recurso cabível.

No que tange ao pedido de pagamento ao final do processo, tal pedido 

também não merece acolhimento, pois é vedado pela CNGC, bem como o 

CPC permite o parcelamento das custas iniciais (art. 98, §6º do CPC).

Ainda, quanto ao pleito de suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano 

para pagamento das custas, também não merece guarida, posto que o 

postulante tem a opção de parcelar os valores devidos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro o pleito de reconsideração 

formulado pelo autor.

Intime-se, pela última vez, o requerente para pagar as custas iniciais no 

prazo de 15 (quinze) dias, ou requerer seu parcelamento em até 06 (seis) 

vezes, o que fica desde já deferido caso requerido, nos termos do artigo 

98, §6º do CPC).

Por orientação do Oficio Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux determino o envio 

da presente decisão ao Departamento de Controle de Arrecadação no 

e-mail: dca@tjmt.jus.br, para os lançamentos necessários quanto ao 

parcelamento das custas processuais.

Não havendo pagamento ou pedido de parcelamento, certifique-se e 

volte-me concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86727 Nr: 87-26.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Xavier Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau Veiculos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116

 DESPACHO

 Considerando o petitório da parte requerente de fls. 81, expeça-se alvará 

para levantamento dos valores, devendo ser observados os dados 

bancários informados.

O acordo entabulado entre as partes já foi homologado, conforme 

sentença de fls. 68, inclusive com intimação das partes.

Ademais, a parte requerida juntou aos autos (f. 76 e 86) comprovante de 

cumprimento do acordo firmado – deposito judicial e tela de baixa do 

gravame, não havendo que se falar em aplicação de multa.

Assim, certifique-se o transito em julgado da sentença e remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105922 Nr: 1105-48.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iolanda Lopes dos Santos, Ivone Lopes Braum, Ruth 

Cezarina dos Santos, Joel Lopes dos Santos, Ionice Lopes de Almeida, 

Daniel Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A declaração de ausência, a abertura da sucessão provisória e a 

abertura da sucessão definitiva são, à luz do Código Civil e do Código de 

Processo Civil, etapas de um único procedimento.

Havendo a instauração de feito com o mesmo objetivo (código m° 74999), 

a presente petição inicial deveria ser aviada naquele feito, já que instaura 

apenas mais um módulo procedimental no mesmo processo.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino que a presente petição, e os 

documentos que a instruem, sejam integralmente juntados aos autos 

código 74999, dando sequencia à sucessão já aberta.

DETERMINO a baixa do presente feito na distribuição, tendo em vista que 

distribuído de maneira autônoma, por equívoco.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79628 Nr: 1832-75.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Aparecido Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Martin Paes de Barros, Douglas Martin 

Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Moreira 

Santos - OAB:12607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 74598 Nr: 3487-19.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izilda Aparecida de Carvalho Aziz, Ilva Cavagna De 

Carvalho, Luiz Carlos de Carvalho, Ana Maria Carvalho de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getulio Vilela de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Gurjão Silveira Aith - 

OAB:322635 SP, Renato Falchet Guaracho - OAB:344334 SP, 

RODOLPHO AVANSINI CARNELOS - OAB:337336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848/MT, Thiago Affonso Diel - OAB:19144/O

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerente para, no prazo legal, comprovar o 

adimplemento das custas processuais no patamar já fixado por este juízo, 

sob pena de extinção.

No mesmo sentido, intime-se a parte requerida para que, no prazo legal, 

comprove o adimplemento das custas processuais decorrentes da 

reconvenção, levando-se em consideração o valor consignado na decisão 

judicial já proferida nos autos, sob pena de extinção da reconvenção.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 92626 Nr: 2974-80.2017.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Considerando que a parte requerida, foi citada nos termos da certidão de 

f. 283, deixando transcorrer o prazo para resposta “in albis”, 

CONSIDERO-A REVEL, nos termos do art. 344 do CPC.

Ademais, intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82911 Nr: 3440-11.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Beraldo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 50/51, determinando a efetivação 

do bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na 

memória de calculo de fls. 52. Para tanto, determino:a) Junte-se aos autos 

cópia da operação;b) Efetivado o bloqueio com sucesso, 

independentemente do valor, lavre-se o termo de penhora com a 

transferência do valor obtido na conta única. Em caso contrário, diga o 

exequente em 05 dias;c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua 

transferência para a Conta Única, determino que seja imediatamente 

comunicado, via malote digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos 

termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 015/2012/TP;d) Após, intimem-se o 

executado, que poderão apresentar impugnação (art. 854, § 3º do CPC).e) 

Apresentada impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente 

no prazo de 05 dias.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65885 Nr: 2955-79.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMC, LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, FABRICIO TSUJI ISHIKI - OAB:13218, Felicio Hirocazu 

Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para se manfiestar sobre a contestação 

juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76371 Nr: 435-78.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para que se manfieste quanto a juntada de 

contestação

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35851 Nr: 16-68.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Brando dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Marcos Vinicius Lucca Boligon - OAB:12099, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CHRISTIAN JACKS 

LINO GASPAROTTO, para devolução dos autos nº 16-68.2010.811.0018, 

Protocolo 35851, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83082 Nr: 3568-31.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arca Fomento Agrícola S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Paulo Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Bedin Biasotto - 

OAB:9183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23765/O, Karine de Gois Conradi - OAB:22077/O, Monica da 

Silva Costa - OAB:23320/O

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

petição pela parte requerida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105334 Nr: 773-81.2018.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafaela Paciello Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcello Taques Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaylla Kaoany Sena - 

OAB:23626/O, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste no presente feito 

quanto ao teor da certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90285 Nr: 1801-21.2017.811.0018
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinéia Aparecida Pessoa Koch, Lucas Gabriel Koch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada no 

presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82660 Nr: 3312-88.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katiane Melo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.354-A

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79535 Nr: 1789-41.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izanete Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Intimar Patrono da parte autora para que caso queira se manifeste quanto 

a juntada de contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68119 Nr: 357-21.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

peças.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 107130 Nr: 1700-47.2018.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelaine dos Santos Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fermando Luz Pereira - 

OAB:18473-A, Fernando Luz Pereira - OAB:147020, Moisés Batista 

de Souza - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

complemento de pagamento de diligencias, conforme informado pelo Oficial 

de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89722 Nr: 1483-38.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo PROCEDENTE o pedido inicial, 

condenando a requerida a pagar ao requerente DAVI RODRIGUES DA 

SILVA o benefício previdenciário de APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE, nos termos do art. 143, da lei 8.213/91, no valor de um salário 

mínimo por mês (R$ 954,00), extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC. Sobre as prestações em 

atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento de cada 

parcela, na forma prevista na lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148, do STJ e 

juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 

11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 

1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; 

enunciado 20, do CJF e da Súmula 204, do STJ.Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inc. I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001.Condeno a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111, do STJ, não incidindo, portanto, sobre 

as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. 

Considerando que o débito vencido não ultrapassa a 1000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa de ofício para reexame 

necessário, nos termos do art. 496, § 2º, do NCPC.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Número do CPF: 301.069.589-68.Nome da Mãe: 

Geraldina Rosa da Silva.Nome do segurado: Maria Eunice dos Santos 

SilvaEndereço do segurado: Chácara Paraíso, estrada Água da Abelha, 

km 03, zona rural de Juara/MT.Benefício concedido: aposentadoria por 

idade rural.Renda mensal atual: Um salário mínimo (R$ 954,00). DIB: 

03/07/2017 – data do requerimento administrativo Em Juara/MT, 6 de 

fevereiro de 2018.ALEXANDRE SÓCRATES MENDES- Juiz de Direito-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86884 Nr: 170-42.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Cunha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

EMENTA – “Aposentadoria por idade. Trabalhador rural. Comprovação por 

testemunhas e documentos. Procedência. Beneficio fixado em 01 (um) 

salário mínimo desde o requerimento administrativo. Sem tutela antecipada 

na sentença”.

I - RELATÓRIO

 MARIA APARECIDA CUNHA DOS SANTOS, já qualificada nos autos, 

moveu a presente ação de aposentadoria por idade rural em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando que na data 

do ajuizamento da ação possuía a idade de 55 (cinquenta e cinco) anos, 

tendo trabalhado durante praticamente toda a vida como rurícola, 

pretendendo com a presente demanda sua aposentadoria como 

trabalhador rural.

Instruiu a exordial com documentos.

Citado e intimado o Requerido apresentou contestação alegando que as 

provas contidas nos autos são insuficientes para atender os requisitos de 

inicio de prova material do exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar no período exigido por lei. Contesta ainda a forma de 

aplicação da correção monetária, juros e honorários advocatícios, bem 

como pré-questiona diversos dispositivos legais a fim de manejar eventual 

recurso.

 É o relatório. Decido.

III - FUNDAMENTAÇÃO
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Trata-se de ação de concessão de benefício previdenciário com pedido de 

aposentadoria por idade, sob a alegação de que a parte requerente 

exerce atividade rural.

O trabalhador rural, consoante o art. 12, da lei 8.212/91 e art. 11, da lei 

8.213/91 é segurado obrigatório, pois vinculado ao sistema previdenciário, 

sem possibilidade de exclusão voluntária.

 A aposentadoria por idade é concedida aos 65 anos de idade, se homem, 

e 60 anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar.

 Frise-se que a razão teleológica para a redução da idade no caso de 

rurícolas reside na insalubridade ínsita às lides rurais, cujos trabalhadores 

são expostos a condições de trabalho severas, expondo-se diariamente 

ao sol e a chuva, lavrando a terra com ferramentas manuais, com longas 

jornadas de trabalho.

 Com isso, visando concretizar o princípio da igualdade material, o 

legislador desigualou os desiguais, antecipando em cinco aos a idade 

mínima para a aposentadoria.

 Nesse diapasão, transcreve-se o liceu do jurista SÉRGIO PINTO MARTINS 

(Direito da seguridade social. 32 ed. – São Paulo: Atlas, 2012. P. 349), in 

verbis: “(...) Essa regra de redução de tempo para o trabalhador rural vale, 

portanto, para os trabalhadores rural empregado, eventual, avulso e 

segurado especial, bem como para os segurados garimpeiros que 

trabalhem, comprovadamente, em regime de economia familiar. A 

justificativa do prazo diferenciado na área rural é de que o trabalho seria 

mais penoso, pois o segurado presta serviços a ceu aberto, sujeito a sol, 

chuva, frio e etc. Assim, o trabalhador se desgastaria mais rapidamente 

do que outra pessoa. Não há que se falar em violação ao princípio da 

igualdade, pois é a própria Constituição que determina essa diferença de 

idade”.

 O art. 143, da lei 8213/91 garante a concessão ao trabalhador rural de 

aposentadoria por idade, bastando ao segurado, além da idade mínima, 

demonstrar o desempenho de atividade rural pelo tempo de carência 

necessária ao benefício, conforme estabelecido no art. 25, da citada lei.

 A própria lei traz exceção a regra geral da obrigatoriedade de 

recolhimento das contribuições previdenciárias para os trabalhadores 

rurais, para que possam obter aposentadoria por idade, desde que 

comprovem tempo mínimo de efetivo exercício de atividade rural igual ao 

número de meses necessários à concessão do benefício requerido.

 A parte requerente ajuizou a presente ação em 24/03/2017 (f. 01), 

devendo, assim, conforme o art. 25, da lei 8.213/91, comprovar o exercício 

da atividade rural nos 180 meses anteriores ao seu requerimento, 

perfazendo 15 anos.

Este segundo requisito para concessão do benefício, que é o efetivo 

exercício de atividade laboral rural no período imediatamente anterior ao 

requerimento, está suficientemente comprovado na integralidade.

Os documentos colacionados nos autos demonstram que a parte 

requerente é lavradora desde sempre, havendo ainda outros 

comprovantes idôneos de tal situação, restando demonstrado o início de 

prova documental. Frise-se, que há documentos contemporâneos ao 

período de prova.

A prova testemunhal corrobora a prova documental e inclusive atesta o 

exercício da atividade rural, em período superior ao necessário para o 

preenchimento do período de carência. O início de prova material trazido 

pela parte requerente é confirmado assim, de maneira segura, pela prova 

testemunhal colhida em juízo.

Enfim, entendo que as provas apresentadas são suficientes para o 

deferimento e procedência dos pedidos.

Exercendo atividade rural, a parte requerente é segurada especial da 

previdência social (art. 11, inc. VII, da lei 8.213/91) e faz jus à 

aposentadoria por idade, nos termos do art. 143, da lei 8.213/91, 

independentemente de contribuição.

Estando preenchidos os requisitos legais, portanto, é de rigor o 

acolhimento da pretensão inicial, conforme jurisprudência dominante que 

tomo a liberdade de transcrever:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA 

POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE 

MÍNIMA. RECONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

HONÓRARIOS. 1. A concessão do benefício pleiteado pela parte 

requerente exige a demonstração simultânea de início razoável de prova 

material, corroborada com prova testemunhal, ou prova documental plena, 

bem como cumprimento do requisito etário. Idade superior a 60 anos para 

homem e 55 anos para mulher. 2. Os documentos apresentados pela parte 

requerente configuram início razoável de prova material da atividade de 

rurícola em atenção à solução pro misero, adotada no âmbito do colendo 

STJ e pelos Tribunais Regionais Federais. Natureza meramente 

exemplificativa do rol de documentos constante no artigo 106 da Lei n. 

8213/91; possibilidade de extensão ao cônjuge da condição de rurícola 

constante do documento do marido ou mulher; inexigibilidade de que a 

prova documental cubra todo o período de carência, bastando ser 

contemporânea aos fatos que se pretende provar. 3. A prova oral 

produzida nos autos confirma a qualidade de trabalhador rural da parte 

requerente. Os testemunhos foram claros e coerentes ao demonstrar o 

exercício da atividade de rurícola por parte do apelado, pelo necessário 

prazo de carência, que deve compreender o período imediatamente 

anterior ao pedido do benefício ou do implemento do requisito etário. 4. Os 

juros e correção monetária, de acordo com os índices constantes do 

manual de cálculos da justiça federal, porém aplicando-se o ipca-e após 

entrada em vigor da Lei nº 11 9 6 0 / 2 0 0 9, tendo em vista a 

imprestabilidade da TR, atualmente utilizada na remuneração das 

cadernetas de poupança. Como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme decidiu o STF na adi 493/df. Contam-se da citação, 

para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do 

respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores. 5. Honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação do acórdão, atendendo ao disposto na Súmula nº 111/stj. 6. Nas 

causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição 

federal (§3º do art. 109 da cf/88), o INSS está isento das custas somente 

quando Lei estadual específica prevê a isenção, o que ocorre nos 

estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e mato grosso. Tratando-se de 

causas ajuizadas perante a justiça federal, o INSS está isento de custas 

por força do art. 4º, inc. I, da Lei n. 9.289/96, abrangendo, inclusive, as 

despesas com oficial de justiça. 7. Apelação provida. (TRF 01ª R.; AC 

0005503-09.2011.4.01.3506; GO; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. 

Márcio Barbosa Maia; Julg. 27/11/2013; DJF1 17/01/2014; Pág. 58).

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. REQUISITOS. 

ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. Para a comprovação do 

tempo de atividade rural, com vistas à obtenção de aposentadoria por 

idade rural, faz-se necessário início de prova material, não sendo admitida, 

via de regra, prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei n. º 

8.213/91; Súmula nº 149 do stj). Inobstante, está pacificado nos tribunais 

que não se exige comprovação documental ano a ano do período que se 

pretende comprovar. Implementado o requisito etário (55 anos de idade 

para mulher e 60 anos para homem) e comprovado o exercício da 

atividade agrícola no período correspondente à carência (art. 142 da Lei 

nº 8.213/91), é devido o benefício de aposentadoria por idade rural. Os 

honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da 

condenação, excluídas as parcelas vincendas, observando-se a Súmula 

nº 76 desta corte: "os honorários advocatícios, nas ações 

previdenciárias, devem incidir somente sobre as parcelas vencidas até a 

data da sentença de procedência ou do acórdão que reforme a sentença 

de improcedência". (TRF 04ª R.; APL-RN 0017489-57.2012.404.9999; RS; 

Quinta Turma; Rel. Juiz Fed. João Pedro Gebran Neto; Julg. 23/04/2013; 

DEJF 13/05/2013; Pág. 306)

III - DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo PROCEDENTE o pedido inicial, 

condenando a requerida a pagar ao requerente MARIA APARECIDA 

CUNHA DOS SANTOS o benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, nos termos do art. 143, da lei 8.213/91, no valor de um 

salário mínimo por mês (R$ 954,00), extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC.

 Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma prevista na lei 6.899/81 e Súmulas 

43 e 148, do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da 

citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, 

nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 

1º, do CTN; enunciado 20, do CJF e da Súmula 204, do STJ.

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inc. I, da Lei Estadual 

nº 7.603/2001.

Condeno a requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111, do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 
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que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

 Considerando que o débito vencido não ultrapassa a 1000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa de ofício para reexame 

necessário, nos termos do art. 496, § 2º, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Número do CPF: 593.951.501-06

Nome da Mãe: Adelina Xavier da Cunha.

Nome do segurado: Maria Aparecida Cunha dos Santos

Endereço do segurado: Sitio Nossa Sª Aparecida, Linha Reolon, zona rural 

de Juara/MT.

Benefício concedido: aposentadoria por idade rural.

Renda mensal atual: Um salário mínimo (R$ 954,00).

 DIB: 27/08/2013 – data do requerimento administrativo

 Em Juara/MT, 6 de fevereiro de 2018.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

- Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 26262 Nr: 4256-08.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadilson Gonçalves Aued

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

DEFIRO o pleito de f. 119.

Escoado o prazo de suspensão do feito, intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de 

extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 23761 Nr: 1779-12.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Alves, Miria Crepaldi Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Marcia de 

Campos Luna - OAB:MT/12.418, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se, derradeiramente, o exequente, por seu patrono Dr. Mauro Paulo 

Galera Mari, para dar prosseguimento no feito, pugnando o que entender 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65269 Nr: 2470-79.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBBA, Marcia Cristina Borges dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:6.611/MS

 Intimar as patronas das partes da perícia agendada para o dia 10 de abril 

de 2018, às 16h30m, conforme ofício fl.117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 101249 Nr: 7398-68.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rogerio Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94.243/SP, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste no presente feito, 

quanto ao teor da certidão do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82011 Nr: 2943-94.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocemara dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Pasquali Parise - 

OAB:155574 SP, Welson Gasparini Junior - OAB:116.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

complemento de diligências, bem como se manifeste quanto ao teor da 

certidão do Sr Ofcial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58923 Nr: 1432-66.2013.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NNdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 SENTENÇA

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte advogada 

dativa em face da sentença que homologou o acordo entre as partes, 

afirmando omissão no julgamento ante a ausência de fixação de 

honorários advocatícios em seu favor (fl. 105/108).

Pois bem. Assim dispõe o art. 1.022, I, do NCPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

(...)

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

(...)”

Nesse cenário verifico que a assiste razão a parte embargante, pois a 

sentença deixou de fixar os honorários em favor da advogada dativa que 

patrocinou os interesses da parte requerida.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, RECEBO os embargos de declaração e 

os PROVEJO para sanar a omissão apontada constante na determinação 

de pagamento de honorários advocatícios, e para tanto, levando em 

consideração o trabalho realizado e em concordância com a tabela da 

OAB-MT, ARBITRO os honorários advocatícios da causídica nomeada na 

quantia de 4 (quatros) URHs, a serem custeados pelo Estado de Mato 

Grosso.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 5197 Nr: 565-93.2001.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arq. Agron. de Mato 

Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristides José Botelho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda De Siqueira Arruda 

Campião - OAB:, Helmut Flávio Preza Daltro - OAB:7285/MT, 

Roberto Carloni de Assis - OAB:, Tatyane Cavalcanti de 

Albuquerque - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo CREA MT em face de 

Aristides José Botelho de Oliveira, visando o recebimento da dívida 

espelhada nas CDA’s de f. 05-06.

Entre um ato e outro, à f. 133, a parte exequente requereu a extinção da 

execução alegando que a parte executada liquidou a dívida objeto desta 

ação.

É o breve relatório. Decido.

Considerando que a parte exequente informou o pagamento da dívida 

executada, a extinção do processo é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO por sentença EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

desconstituindo eventuais penhoras realizadas neste feito.

Custas pela parte executada.

Proceda-se as baixas necessárias em relação à penhora realizada nestes 

autos.

Sem prejuízo, certificado o transito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 26080 Nr: 4041-32.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Rampim Junior - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

DEFIRO o pleito de f. 34, e para tanto determino a suspensão dos autos 

pelo prazo de 1 (um ) ano.

 Escoado o prazo de suspensão do feito, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de 

extinção anômala.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56208 Nr: 2440-15.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LD, GD, ERD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ester da Silva Manso Gomes - 

OAB:, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

 Trata-se de execução de alimentos proposta por Luana Dante e Grabriel 

Dante em face de Daniel Dante.

O feito tramita a mais de 5 (cinco) anos, sempre com pedidos de prisão 

civil pela falta de pagamento dos valores de pensão alimentícia em aberto 

do executado.

Assim, compulsando com acuidade os autos, a fim de prezar pela 

segurança jurídica, entendo ser inadmissível a cumulação dos ritos 

executivos previstos nos arts. 523 e 528, do CPC, de modo a ser atribuída 

outra forma de interpretação do §8º, do art. 528 , do CPC.

Exsurge este entendimento da vedação legal trazida pelo inciso III, do art. 

327 e pelo art. 780, do CPC, mormente porque correspondem a 

procedimentos diversos, com prazos diferenciados, atos processuais 

distintos e sanções ímpares.

A fim de facilitar a apreciação dos dispositivos em voga, transcrevo-os 

adiante:

 “Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo 

réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.”

“Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que 

fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde 

que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o 

procedimento.”

Diante do explanado, determino que estes autos continuem a tramitam 

somente em relação as prestações alimentares pretéritas, aquelas que 

não ensejam prisão e sim expropriação de bens do executado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro nestes autos o pedido de prisão 

civil do executado.

Havendo a necessidade de pedido de execução alimentar pelo rito do 

art.528, §3º do CPC deverá a parte propor execução em autos apartados.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo dos débitos 

pretéritos, requerendo o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se e Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-75.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Cert idão Processo: 

1000048-75.2018.8.11.0018; Certifico e dou fé que cancelei a audiência 

anteriormente designada, tendo em vista que não houve tempo hábil para 

seu cumprimento. Assim, redesigno a audiência de conciliação para a data 

de 24/04/2018 às 10h20min, na sala de audiências deste Juizado Especial. 

JUARA, 2 de abril de 2018 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-96.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Número do Processo: 

1000066-96.2018.8.11.0018 REQUERENTE: IZAEL COSTA REQUERIDO: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Preenchidos os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Cotejando as alegações 

tecidas na petição inicial em relação aos documentos juntados, entendo 

prudente que se aguarde a contestação para que seja apreciado o pedido 

de tutela antecipada. Isso porque alega o requerente que consumidor de 

plano de saúde da parte requerida, desde agosto/2016 e em 26/02/2018 

necessitou realizar ressonância magnética de pelve em Sinop-MT, 

sendo-lhe negado cobertura pelo plano de saúde, sob a alegação de que 

o reclamante ainda aguarda cumprimento de período de carência. Afirma 

que já cumpriu o período de carência, sendo totalmente arbitrária a 

negativa da reclamada. Pois bem. Observo que não consta nos autos 

qualquer documento, por exemplo cartão da Unimed, que comprove o 

cumprimento do período de carência para liberação de tal exame ao 

requerente, restando, ausente a verossimilhança da alegações. FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS, ausente os requisitos do artigo 300 do CPC, 

INDEFIRO, por ora, a tutela antecipada pleiteada pela parte reclamante e 

determino o prosseguimento do feito. Considerando a hipossuficiência da 

parte reclamante, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 
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feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. Já designada audiência de conciliação cite-se a parte 

requerida dos termos desta ação e intime-a da presente decisão, a fim de 

que compareça à sessão, consignando que deverá oferecer defesa no 

prazo de 5 (cinco) dias após a audiência de conciliação, sob pena de 

presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Com a 

defesa, intime-se a parte autora para, no mesmo prazo – 5 dias, 

apresentar impugnação. Intime-se a parte requerente da presente decisão 

e para a audiência de conciliação já designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000078-13.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GEREMIAS GARCIA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Número do Processo: 

1000078-13.2018.8.11.0018 REQUERENTE: JOSE GEREMIAS GARCIA 

JUNIOR REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT DECISÃO 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Preenchidos os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Cotejando as alegações 

tecidas na petição inicial em relação aos documentos juntados, entendo 

prudente que se aguarde a contestação para que seja apreciado o pedido 

de tutela antecipada. Isso porque alega o requerente que foi correntista do 

Banco Sicredi, Agência: .8004, Conta Corrente: 43700-00 e em 

10/10/2016, o requerente compareceu na Delegacia de Polícia Civil de 

Juara/MT, informando que foram subtraídos 07(sete) cheques em seu 

nome, onde na oportunidade, foi confeccionado o Boletim de Ocorrência 

nº.2016.325536, com as devidas numerações dos referidos cheques, bem 

como foi informado a efetivação do pagamento de um dos títulos. Afirma 

que também foi protocolizado junto ao Banco requerido declaração 

requerendo o cancelamento dos referidos cheques. Assevera que na 

data de 17/10/2016, o requerente retirou um extrato de sua conta 

bancária, e verificou que havia sido descontado de sua conta corrente o 

cheque sob o nº.001115, no importe de R$1.300,00 (um mil e trezentos 

reais), cheque este extraviado. Aduz que mesmo diante do noticiado, o 

Banco requerido protestou seu nome junto ao Cartório de Protesto de 

Juara-MT, e perante aos órgão de proteção ao crédito. Pois bem. No caso 

dos autos ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência 

vindicada, eis que da analise dos documentos anexados pelo autor, 

verifico que a negativação em seu nome, é de ocorrência de protesto 

estadual no valor de R$ 1.300,00 com data de 15/02/2017 e não 

17/10/2016, bem como refere-se ao contrato 0244349363 e não a cheque. 

Ainda, não consta do extrato do SPC/SERASA que a negativação foi 

efetuada pelo Banco requerido. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, ausente 

os requisitos do artigo 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, a tutela antecipada 

pleiteada pela parte reclamante e determino o prosseguimento do feito. 

Considerando a hipossuficiência da parte reclamante, declaro em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento 

no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. Já designada audiência de 

conciliação cite-se a parte requerida dos termos desta ação e intime-a da 

presente decisão, a fim de que compareça à sessão, consignando que 

deverá oferecer defesa no prazo de 5 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial. Com a defesa, intime-se a parte autora para, no mesmo 

prazo – 5 dias, apresentar impugnação. Intime-se a parte requerente da 

presente decisão e para a audiência de conciliação já designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 21519 Nr: 3915-16.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Augusto Cesar Fuzaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PICOLLI Telecomunicações Comercio e 

Prestação de Serviços em Aparelhos Celulares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcio Roberto Alves - 

OAB:6.710, Silvano Coleta de Almeida - OAB:13554

 SENTENÇA

Ausente o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Acostou-se aos autos alvará judicial expedido em favor da parte autora 

fls. 180, bem como consulta de liberação dos valores em favor do 

exequente (fl. 199).

Às fls. 204 a parte exequente informa que o débito foi saldado, pugnando 

pelo arquivamento do feito.

É o breve relatório. Decido.

Considerando a informação de que a parte executada quitou o débito, a 

extinção do processo é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo por sentença EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, 

procedendo a baixa de eventuais restrições judiciais.

Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 27653 Nr: 209-54.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Belarmino de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Luiz Berlanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 DEFIRO a efetivação de busca e penhora on line, no sistema RENAJUD de 

veículos em nome do executado, sendo a restrição apenas à sua 

transferência.

Nada sendo encontrado, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 12628 Nr: 1314-08.2004.811.0018

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Moreto Cavichioli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retificadora Rei Ltda, Martha Teschima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

DEFIRO o pedido de fls. 214.

Expeça-se carta precatória para Comarca de Sinop-MT, para penhora e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

buscado nesta demanda.

Com o retorno da precatória, intime-se a parte exequente para manifestar 

o que entender de direito no prazo de 05 (cinco).

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 18442 Nr: 912-53.2006.811.0018
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair José Pagnussatt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Cuida-se de “Execução de Titulo Extrajudicial”, movida por ODAIR JOSE 

PAGNUSSATT, em face de GILBERTO JOSÉ DA SILVA, qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro a parte exequente foi intimada para manifestar nos 

autos (f. 163), mantendo-se inerte (f. 166).

É o sucinto relatório.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o 

seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do 

mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de 

providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da 

máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação 

jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do NCPC.

Sem custas e honorários.

Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 

de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36465 Nr: 631-58.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilio Cassiano Ossani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ademir Vitorasso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

DEFIRO o pedido de fls. 89.

Expeça-se carta precatória para Comarca de Cuiabá, para intimação do 

executado no endereço indicado pela exequente.

Com o retorno da precatória, intime-se a exequente, para requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 15136 Nr: 803-73.2005.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Retificadora Juara Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marivone Pereira Schuck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

DEFIRO o pedido de fls. 301/302.

Expeça-se carta precatória para Comarca de Cotriguaçu-MT, para 

penhora e avaliação de madeiras laminadas de posse da executada para 

a satisfação do crédito buscado nesta demanda.

Com o retorno da precatória, intime-se a parte exequente para manifestar 

o que entender de direito no prazo de 05 (cinco).

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36350 Nr: 516-37.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Luis Violada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Grutka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 DESPACHO

DEFIRO o pedido de fls. 94.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores bloqueados nos autos, 

atentando-se para a conta bancária indicada pelo exequente.

No mais, considerando o valor atualizado do débito (f. 100), intime-se o 

exequente para pugnar o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33994 Nr: 1566-35.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Biolchi - OAB:3.536-B

 DESPACHO

Manifeste-se a parte embargada, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

aos embargos à penhora de fls. 157/161.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 27832 Nr: 372-34.2008.811.0018

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pamela Moraes Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bezerra - 

OAB:11714

 DECISÃO

1. RECEBO O RECURSO INOMINADO acostado às fls. 144/149 dos autos, 

o qual, conforme certificado às fls. 150 é TEMPESTIVO;

2. Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade (interesse, 

legitimidade e adequação) impõe-se o recebimento do presente recurso, 

porém, SOMENTE NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do disposto 

no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, eis que consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais.

3. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Após, com ou sem manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. 

Turma Recursal deste Estado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33489 Nr: 1158-44.2009.811.0018

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mendes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 661 de 1053



Oliveira - OAB:3911/MT

 SENTENÇA

Cuida-se de reclamação, movida por JOSÉ MENDES RODIRGUES, em face 

de JOÃO FERREIRA DE LIMA, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro a parte exequente foi intimada para manifestar nos 

autos (f. 89), mantendo-se inerte (f. 97).

É o sucinto relatório.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o 

seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do 

mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de 

providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da 

máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação 

jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do NCPC.

Sem custas e honorários.

Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 

de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 14022 Nr: 2279-83.2004.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto de Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

INDEFIRO o pleito de fls. 181.

Diante da certidão de fls. 183, expeça-se mandado de busca e apreensão 

do veículo, a ser cumprido no endereço indicado pelo executado às fls. 

183.

O veículo deverá ser entregue ao diretamente ao exequente, devendo o 

oficial de justiça lavrar certidão circunstanciado do ato de entrega do bem.

Após, intime-se o exequente para pugnar o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60970 Nr: 3589-12.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Claudio dos Santos Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lisanil da Conceição Patrocinio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:14341-E

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, nos termos do art. 107, inciso IV, do 

Código Penal, decreto a prescrição da pretensão punitiva e JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de LISANIL DA CONCEIÇÃO PATROCINIO 

PEREIRA, em relação aos crimes capitulados nos artigos 139 e 140 do 

Código Penal.Após o trânsito em julgado, proceda-se com as anotações 

de praxe e arquive-se com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 74609 Nr: 3490-71.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Amorim de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - OAB:20763/O

 Intimar o advogado do reeducando para se manifestar sobre o cálculo de 

pena de ref. 166.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 89575 Nr: 1423-65.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellinton Raimundo Viana, Leonardo de Souza, 

Erielton Vitoriano Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:13171/O

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR os acusados ERIELTON VITORIANO XAVIER, 

WELLINTON RAIMUNDO VIANA e LEONARDO DE SOUZA, já qualificado 

nos autos, como incursos nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c art. 40, 

inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 e ABSOLVÊ-LOS do crime de 

associação ao tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, de acordo com 

o artigo 386, VII do Código Penal, bem como para CONDENAR ERIELTON 

VITORIANO XAVIER, já qualificado nos autos, pela prática do delito 

descrito no art. 33, §1º, inciso II da Lei 11343/06, em concurso material 

com o outro crime. 5.DOSIMETRIA DA PENA5. [...] DETERMINAÇÕESDeixo 

de aplicar o disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, 

pois o período em que os réus estiveram presos não é suficiente para 

progressão de regime.Incabível no caso dos autos, o instituto da 

conversão da pena em restritiva de direitos e a suspensão condicional da 

pena previsto no artigo 77, inciso II do Código Penal, em razão da pena 

aplicada. Remetam-se os autos ao contador para o cálculo da multa, 

intimando-se os acusados para o pagamento, em 20 (vinte) dias, após o 

trânsito em julgado desta decisão.Custas processuais pelos acusados 

(CPP, art. 804).Determino a incineração das drogas, nos moldes do art. 58, 

§1º c/c. 32, § 1º, ambos da lei nº 11.343/06.Com fulcro no art. 63 da lei nº 

11.343/06, declaro perdidos em favor da União os produtos e valores 

apreendidos, inclusive o veículo, devendo ser revertido ao FUNAD, uma 

vez que utilizados para o cometimento de crime, mesmo sendo 

propriedade do pai do réu Leonardo. Os acusados devem permanecer 

presos em caso de eventual recurso, por entender este Juízo presentes 

os requisitos autorizadores, máxime a possiblidade concreta da reiteração 

criminosa. Certificado o trânsito em julgado, comunique-se ao TRE/MT e ao 

IICC; [...] Publique-se, Registre-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Juara/MT, 19 de janeiro de 2018.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61842 Nr: 4460-42.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Teixeira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DUPIM DIAS - 

OAB:14074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 Promovo a intimação do(s) advogado(s) do réu para se manifestar sobre 

a decisão de fls. 161.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1001194-67.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

N. E. D. A. S. (EXEQUENTE)

F. E. D. A. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

J. G. D. A. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001194-67.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: FERNANDA EDUARDA DO AMARAL SILVERIO, NICHOLAS 

EDUARDO DO AMARAL SILVERIO EXECUTADO: ROBERTO FERNANDO 

SILVERIO VISTOS ETC. Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos 

ajuizada por NICHOLAS EDUARDO DO AMARAL SILVÉRIO E FERNANDA 

EDUARDA DO AMARAL SILVÉRIO ambos representados por sua genitora 

JOZIANE GOMES DO AMARAL SILVA em face de ROBERTO FERNANDO 

SILVÉRIO. Inicial e documentos devidamente inseridos no ambiente PJe. 

Despacho determinando a emenda à inicial - id. nº 10145057. 

Manifestação do Exequente – id’s. nº 10239394 e 10239727. Por meio da 

decisão de id. nº 10538566 fora recebida a inicial e determinada a citação 

do Executado. Citação expedida – id. nº 10597948. Petição dos 

Exequentes informando que o Executado cumpriu com sua obrigação do 

pagamento alimentar, bem como, requerendo a extinção do feito – id. 

12069633. Vieram-me os autos. É o relatório. Fundamento e decido. Em 

análise perfunctória dos autos, verifico que a parte Exequente 

manifestou-se pela extinção do feito, em virtude da quitação do débito. 

Neste diapasão, diante do requerimento formulado, a extinção do 

processo é medida que se impõe. Outrossim, postula o art. 924, inciso II, 

do CPC, que a extinção da execução se dará quando a obrigação for 

satisfeita, hipótese que se coaduna ao caso sub examine. Ante ao 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o que faço com 

arrimo nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. SOLICITE-SE a devolução 

da carta precatória expedida – id. 10597948. Ademais, observando o 

trabalho desempenhado pelo defensor dativo Eder de Moura Paixão 

Medeiros, inscrito na OAB/MT 19.095, fixo em seu favor, honorários 

dativos no montante de 03 (três) URH’S da tabela atual da OAB. 

EXPEÇA-SE a certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 

09/2007- CGJ. Sem custas e honorários. Preclusa a via recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo. P.I.C. Às providências. Juína/MT, 16 de 

março de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001325-42.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001325-42.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: EGNO DE SOUZA DOS SANTOS REQUERIDO: ROZINEIA DE 

SOUSA DIAS Vistos etc. Primeiramente defiro a juntada de nomeação da 

Advogada da parte requerida e também arbitro 2 (dois) URH a título de 

honorários de advogado dativo a serem pagos pelo Estado de Mato 

Grosso. Considerando a realização de acordo entre as partes e por tudo 

que no termo consta, HOMOLOGO o ACORDO entabulado entre as partes 

para que surta os legais e jurídicos efeitos. Por consequência, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução do mérito, com supedâneo 

jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Transitada em julgado a sentença, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I.C. Às providências. 

Juína, 05 de março de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000839-57.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA AGROPECUARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO VILLA MORELI OAB - PR65716 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Marcio Antonio Terçariol (EXECUTADO)

TERCARIOL REPRESENTACOES EM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Osmar Oliveira (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000839-57.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: SIGMA AGROPECUARIA LTDA EXECUTADO: TERCARIOL 

REPRESENTACOES EM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP, 

MARCIO ANTONIO TERÇARIOL, OSMAR OLIVEIRA VISTOS ETC. 

Analisando detidamente os autos, verifico que foi carreada ao presente 

feito petição inicial de Embargos à Execução e documentos, conforme id’s 

nº 11603428, 11603443, 11603449, 11603463, 11603475, 11603484 e 

11603495. Entretanto, o Código de Processo Civil dispõe no art. 914, § 1º, 

que: “os embargos à execução serão distribuídos por dependência, 

autuados em apartado...”, assim sendo: DETERMINO: I – INTIME-SE a 

causídica Dra. Enádia Garcia dos Santos Ribeiro, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, adote as medidas cabíveis para cumprir as regras insertas 

no CPC. II – Após, PROCEDA a Secretaria a EXCLUSÃO dos documentos 

inseridos nos id’s nº 11603428, 11603443, 11603449, 11603463, 

11603475, 11603484 e 11603495. No mais, prossiga-se no cumprimento 

das decisões (id’s nº 9646229 e 10201566), CITANDO-SE da Empresa Ré 

TERÇARIOL & OLIVEIRA LTDA – EPP. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Juína, 19 de março de 2018. Victor Lima Pinto Coelho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000839-57.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA AGROPECUARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO VILLA MORELI OAB - PR65716 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Marcio Antonio Terçariol (EXECUTADO)

TERCARIOL REPRESENTACOES EM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Osmar Oliveira (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que até o presente momento não aportou a esta secretaria o 

Aviso de Recebimento - AR referente à citação da parte requerida 

MARCIO ANTÔNIO TERÇARIOL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001546-25.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DE SOUZA GONSALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte executada, na pessoa de seu advogado, para comparecer 

na audiência de conciliação/mediação designada para o dia 5/4/2018, às 

8h30min na sala de audiência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania de Juína - CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000895-90.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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JAQUELINE COELHO DE ANDRADE (REQUERENTE)

SIRLEY COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO NICOLAU DE CASTRO OAB - SP292121 (ADVOGADO)

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - RJ84676 

(ADVOGADO)

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000895-90.2017.8.11.0025 VISTOS 

ETC. RECEBO a inicial posto que atendidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC e, nos termos do artigo 334, caput, do Código de Processo Civil, 

DESIGNO audiência de conciliação/mediação para o dia 06 de novembro 

de 2017, às 14h00min, devendo as partes comparecerem acompanhadas 

de advogados. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita. CITE-SE a parte 

requerida e INTIME-SE a parte autora, através de seu advogado, 

constando que, nos termos do artigo 334, § 8º, do CPC, o não 

comparecimento injustificado dos autores ou dos requeridos à audiência 

de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado. Consigne-se que não havendo autocomposição, saem os 

requeridos intimados para oferecerem contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias à partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos 

efeitos da revelia (art. 344, CPC). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providencias. Juína/MT, 09 de outubro de 2017. Roger Augusto Bim 

Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000895-90.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE COELHO DE ANDRADE (REQUERENTE)

SIRLEY COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO NICOLAU DE CASTRO OAB - SP292121 (ADVOGADO)

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - RJ84676 

(ADVOGADO)

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO)

 

Certifico que a contestação foi apresentada no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000399-27.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. M. (REQUERENTE)

EDUARDO DE CARVALHO MAZZARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO BOSSO GONCALEZ OAB - SP0262457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 20,00 

(vinte reais), para cumprimento do mandado no bairro Modulo 5, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Informamos, ainda, que o referido valor deverá ser 

recolhido por meio do sistema http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

conforme Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000276-29.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MR MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORENZONI TRANSPORTES TERRAPLANAGENS E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA - ME (RÉU)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de sua advogada, para proceder a 

distribuição da Carta Precatória, e, após, comprovar nos autos, no prazo 

legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 136511 Nr: 942-47.2018.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO, 

GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FL. 56: "Vistos etc. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, do CPC. Analisando os documentos que instruem a inicial, não 

vislumbro todos os elementos essenciais do art. 561, do CPC, para a 

imediata concessão da medida liminar pleiteada, razão pela qual DESIGNO 

audiência de justificação prévia para o dia 10 de maio de 2018, às 

16h00min, nos termos do art. 562, do CPC, a fim de ouvir as partes e 

testemunhas que trouxerem independente de intimação. Citem-se os réus 

para comparecerem acompanhados de advogado à referida solenidade, 

advertindo-os que o prazo, de 15 (quinze) dias, para contestarem a ação 

será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar, 

nos termos do art. 564, parágrafo único, do CPC."

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001444-03.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FERNANDO SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAS DOS SANTOS NASCIMENTO OAB - MT23560/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA DA SILVA MOREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Intime-se a parte autora acerca da Certidão de ID 12485876 

JUÍNA, 2 de abril de 2018. FRANKLIN J. ALVES BASTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT 

- CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000126-48.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA COELHO OAB - MT0003542A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Intime-se as partes acerca da Decisão de ID 11932876 para 

se manifestarem no prazo legal. JUÍNA, 2 de abril de 2018. 

Atenciosamente, FRANKLIN J. ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 96316 Nr: 4711-39.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCSL, AJAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO:"Vistos em correição.Ante a inércia da Exequente, determino a 

remessa dos autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a Exequente, a qualquer momento, requerer 

o seu desarquivamento quando houver situação que o justifique.Às 

providências.Juína/MT, 23 de março de 2018.

RAUL LARA LEITEJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101501 Nr: 2495-71.2014.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA SIMIONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para, no prazo legal, recolha o valor da 

Diligência correspondente ao endereço indicado nas fl.125.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 54767 Nr: 1048-87.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIMARA BATISTA MONTANARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO IRAM TORÃO DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 Sentença: "Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar o 

requerido ao pagamento de: I. Indenização por dano material consistente 

no pagamento do valor exato do custo para implantação dos três dentes.II. 

Indenização por dano moral no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença (Súmula n. 362 do C. STJ) e juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (11 /12/2008), conforme Súmula 

n. 54 do C. STJ. III. Indenização por dano estético no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da 

prolação da sentença (Súmula n. 362 do C. STJ) e juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês a partir do evento danoso (11 /12/2008), conforme 

Súmula n. 54 do C. STJ. Em razão da sucumbência recíproca, pois cada 

litigante é, em parte, vencedor e vencido (art. 86, NCPC), condeno as 

partes ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

honorários de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, conforme artigo 85 § 2º, NCPC.Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. RAUL LARA 

LEITE Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125696 Nr: 4767-67.2016.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOS ALVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HENRIQUE SOARES ARAÚJO, 

DHEBORA THAIS SOARES ARAÚJO, MARLENE SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARILDO PEDROSA - 

OAB:51668/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 DECISÃO."Vistos, etc.Analisando o feito, observo que a exordial padece 

de representação processual (ausência de procuração), bem como que o 

Embargante requereu os benefícios da concessão da Justiça Gratuita e 

não atribuiu valor à causa.

Portanto, intime-se o Embargante na pessoa do advogado subscritor dos 

Embargos à Execução para, no prazo de 15 (quinze) dias:a) Regularizar a 

representação processual, sob pena de extinção nos termos do art. 76, § 

1º, inc. I c/c 485, inciso IV do Novo Código de Processo Civil. b) Emendar a 

exordial para atribuir valor à causa, observando que nos embargos à 

execução, o valor deverá ser igual ao quantum impugnado. Sendo parcial 

a impugnação, o valor dos embargos deve corresponder à diferença entre 

a quantia executada e a reconhecida como devida pelo embargante, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 do 

NCPC.c) Por fim, ante a falta de documentos hábeis para análise do 

requerimento da concessão da justiça gratuita, o Embargante deverá 

apresentar as seguintes cópias sob pena de indeferimento do benefício:i) 

Cópia da Carteira de Trabalho (página de identificação, da última anotação 

de contratação e página subsequente), ou comprovante de renda mensal, 

e de eventual cônjuge;ii) Cópia dos extratos bancários de contas de 

titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses;iii) Cópia dos 

extratos de cartão de crédito, e de eventual cônjuge, dos últimos três 

meses;iv) Cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal.Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me 

concluso.Às providências"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 106008 Nr: 596-04.2015.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, HERMES LOURENÇO 

BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GONÇALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 Código n. 106008

DESPACHO

Vistos em correição.

 Intime-se o autor para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da 

petição de fls. 154/156.

 Após, volte-me concluso para apreciação.

 Às providências.

Juína/MT, 23 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119828 Nr: 1305-05.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 119828

DESPACHO

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para no prazo legal, querendo, impugnar a 

contestação de fls. 64/75.

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso.

Às providências.
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Juína/MT, 23 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111242 Nr: 3201-20.2015.811.0025

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NAOT, DLADT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KVDR, APDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO: "Vistos em correição. Indefiro o pedido de fl. 35, pois tal 

pedido deveria ter constado na petição inicial, o que não ocorreu.No mais, 

tendo em vista que a sentença já transitou em julgado (fl. 34) e que as 

determinações já foram cumpridas, arquive-se com as baixas necessárias 

e cautelas de estilo.Às providências.Juína/MT, 23 de março de 2018.RAUL 

LARA LEITEJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 105601 Nr: 409-93.2015.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIR POLESE, AIRES POLESE, EDÉSIO POLESE, 

JULIANA POLESE, LENIR DE FÁTIMA POLESE, SÍLVIA POLESE, BENERNI 

POLESE SOSA, MAÍZA POLESE SILVA, ROGÉRIO POLESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVALDINO POLESE, MERCEDES SILVERIA 

POLESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 105601

DECISÃO

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo, pelo prazo de 90 (noventa) 

dias, para que a parte requerente junte aos autos os documentos 

necessários (fl. 99).

Após, decorrido o prazo, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção nos termos do art. 485, §1º do NCPC.

 Às providências.

Juína/MT, 28 de agosto de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 110671 Nr: 2892-96.2015.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIDES DUARTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:

 Código: 110671

Numeração única: 2892-96.2015.811.0025

Embargante: Estado de Mato Grosso

 Embargado: Laurides Duarte dos Santos

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução proposta por ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de LAURIDES DUARTE DOS SANTOS, ambos já 

qualificados nos autos.

 O presente Embargo à Execução foi proposto em razão do pedido de 

cumprimento de sentença realizado nos autos de n. 

6544-63.2011.811.0025, que tinha por objeto executar a multa cominatória 

fixada em decisão que concedeu a tutela antecipada e, posteriormente, 

confirmada em sentença.

Ocorre que analisando aqueles autos processuais, verifico que a 

sentença foi reformada em sede recursal para afastar a multa cominatória, 

conforme fls. 149/156 dos autos n. 6544-63.2011.811.0025.

Posteriormente, o processo supracitado foi extinto por sentença, fl. 191, 

ante ao cumprimento integral da obrigação.

Assim, não há razão para o prosseguimento desse feito, eis que perdeu 

seu objeto com o advento do acórdão que afastou a multa outrora fixada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente 

Embargos à Execução, na forma do artigo 485, VI do Novo Código de 

Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

Preclusa a via recursal, Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as anotações necessárias e baixas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juína/MT, 14 de março de 2017.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 84269 Nr: 4658-29.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNOGLEIDE GONÇALVES AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DRA. SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARAES PARA QUE SE MANIFESTE NOS AUTOS NO PRAZO DE 05 

DIAS, TENDO EM VISTA O SEU DESRQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129049 Nr: 1944-86.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER NILTON DA SILVA, LIONEI DE SOUZA 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, DOUGLAS MARCEL DE BARROS - OAB:17815/MT

 Certifico que, o recurso de apelação interposto à fl. 161 é tempestivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 86507 Nr: 360-57.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI PEREIRA ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183259996

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 86507.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - COLNIZA ( TJMT )

Data de Envio: 27/03/2018 17:23:07

Assunto: ENVIO DE CERTA PRECATÓRIA COM FINALIDADE DE INTIMAR 

TESTEMUNHAS PARA COMPARECEREM A SESSAO DO JURI DESIGNADA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 93676 Nr: 1820-45.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEON MAGNO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADO DO RÉU PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SENHOR 

OFICIAL DE JUSTIÇA À FL. 93..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 50922 Nr: 4284-81.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORACI VIEIRA, PAULO IRES VIEIRA, JOÃO 

CARLOS SZULCZEWSKI, VELY BERGAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, FLÁVIO LEMOS GIL - OAB:14.933-B/MT, 

NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL 

- OAB:4812/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU DOUTOR:CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE, PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO 

DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 93605 Nr: 1747-73.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126347 Nr: 183-20.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE JAMES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria n. 678/2017-PRES que estabelece o 

calendário forense para o exercício de 2018, a qual suspende o 

expediente forense no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso, no dia 

01 de maio (feriado nacional) de 2018, REDESIGNO o dia 12/07/2018, às 

09h00min, para realização de Julgamento (Tribunal do Júri).

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127581 Nr: 978-26.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ISSAC BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria n. 678/2017-PRES que estabelece o 

calendário forense para o exercício de 2018, a qual suspende o 

expediente forense no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso, nos 

dias 28 e 29 de março (ponto facultativo) e dia 30 de março (feriado 

nacional) de 2018, REDESIGNO o dia 17/07/2018, às 09h00min, para 

realização de Julgamento (Tribunal do Júri).

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 89851 Nr: 4116-74.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS, VADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Ante o exposto, ex officio DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos 

acusados JOÃO AMÂNCIO DA SILVA e VICENTE AMÂNCIO DA SILVA, 

ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 107, IV, 

do CP c/c art. 109, VI, do CP), em consequência, determino o 

ARQUIVAMENTO do incidente de insanidade mental que tramita sob o 

código n. 94573.Tendo em vista a atuação do advogado Dativo Dr. 

Oswaldo Lopes de Souza para defesa dos réus, CONDENO o Estado de 

Mato Grosso a efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no valor 

de 6 URH. SIRVA a presente como título executivo sem a necessidade de 

expedição de certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo 

com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, 

feitas as comunicações semestrais devidas.RECOLHA-SE eventual 

mandado de prisão em aberto, atualizando-se o Banco Nacional de 

Mandados de Prisão - BNMP.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132761 Nr: 4309-16.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA APARECIDA MUNARI, MAICON 

DE ALMEIDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

externada na denúncia para CONDENAR os acusados MAICON DE 

ALMEIDA SANTANA e ELIZÂNGELA APARECIDA MUNARI pela prática do 

crime previsto no art. 157, § 3º, do CP, com aplicabilidade da Lei n. 

8.072/90 (1º fato), art. 211 do CP (2º fato) e art. 244-B, do ECA (quatro 

vezes) (3º fato), todos na forma do art. 69, bem como apenas em face 

desta última a agravante prevista no art. 62, inciso I, do CP.Em 

observância às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena. CIÊNCIA ao Ministério Público.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124721 Nr: 4224-64.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS SANTOS DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta de audiências e agenda deste 

magistrado, REDESIGNO a audiência para o dia 06/06/2018, às 15h50min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112370 Nr: 3806-63.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Vistos,

 Considerando que a e. Corregedoria-Geral da Justiça não dispensou este 

Magistrado do treinamento de implantação do Sistema BNMP 2.0 que se 

realizará no dia 19 de Março de 2018, em Cuiabá- MT (Expediente n. 

002278-78.2018.811.0000), REDESIGNO a audiência para o dia 

30/05/2018, às 16h30min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 99645 Nr: 1024-20.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13631

 Vistos. Defiro a substituição das testemunhas Valdeci Antonia Souza pela 

testemunha Teresinha Marchetto. Defiro a juntada do atestado pela 

defesa. Tendo em vista o atestado juntado aos autos nesta oportunidade, 

REDESIGNO a audiência para o dia 24/05/2018, às 13h30min. 

EXPEÇAM-SE MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA para a testemunha 

Ernesta da Silva Araujo. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132761 Nr: 4309-16.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA APARECIDA MUNARI, MAICON 

DE ALMEIDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183262428

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 132761.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - TANGARÁ DA SERRA ( TJMT )

Data de Envio: 02/04/2018 13:19:05

Assunto: URGENTE PROCESSO RÉUS PRESOS - ENVIO DE CARTA 

PRECATÓRIA COM FINALIDADE DE INTIMAR A PATE RÉ DA R. SENTENÇA 

PROLATADA NOS AUTOS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010238-25.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR ALVES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REZZIERI MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente para, em 

05(cinco) dias, manifestar o que entender de direito tendo em vista a 

certidão negativa de Id12238147.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010201-95.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SOARES BARBALHO (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar vossa senhoria na qualidade de 

Exequente para, em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito 

tendo em vista a certidão negativa do SR. Oficial de Justiça ao 

ID12055331.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000837-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI ALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar Vossa Senhoria na qualidade de 

Executado para, em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito 

tendo em vista a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ao Id 

11946694.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010070-23.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAION WEMERSON FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar Vossa Senhoria na qualidade de 

Exequente para, em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito 

tendo em vista a certidão negativa do Se. Oficial de Justiça de Id 

12057216.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000762-82.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar Vossa Senhoria na qualidade de 

Exequente para, em 05(cinco)dias, manifestar o que entender de direito 

tendo em vista a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de Id 

119992779.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010000-06.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE FERREIRA MARTINS (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar Vossa Senhoria na qualidade de 

Exequente para, em 05(cinco) dias, manifestar o que entender de direito 

tendo em vista a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de Id 

11940095.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010270-64.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA REGINA SILVA ALVES (EXECUTADO)
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Tem o presente a finalidade de Intimar Vossa Senhoria na qualidade de 

Exequente para, em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito 

tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça no id11863935.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010478-48.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE FREITAS APOLINARIO (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar Vossa Senhoria na qualidade de 

Exequente para, em 05(cinco) dias, manifestar o que entender de direito 

tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça ao Id 12055308.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000249-17.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTINO VITOR DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar Vossa Senhoria na qualidade de 

Exequente para, em 05(cinco) dias, manifestar o que entender de direito 

tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça ao Id 11962306.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000262-79.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON FREIRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LAZZARETTI (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar Vossa Senhoria na qualidade de 

Exequente para, em 05(cinco) dias, manifestar o que entender de direito 

tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça ao Id 11992905.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000205-61.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROHR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ROQUE JAKUBOSKI (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar Vossa Senhoria na qualidade de 

Exequente para, em 05(cinco) dias, manifestar o que entender de direito 

tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça ao Id 11968722.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000037-59.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO CAMPOS PEREIRA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar Vossa Senhoria na qualidade de 

Exequente para, em 05(cinco) dias, manifestar o que entender de direito 

tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça ao Id 12133893.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010004-43.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MONTEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar Vossa Senhoria na qualidade de 

Exequente para, em 05(cinco) dias, manifestar o que entender de direito 

tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça ao Id 11969408.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000289-28.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR GIRARDI (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar Vossa Senhoria na qualidade de 

Exequente para, em 05(cinco) dias, manifestar o que entender de direito 

tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça ao Id 12346384.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000706-49.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar Vossa Senhoria na qualidade de 

Exequente para, em 05(cinco) dias, manifestar o que entender de direito 

tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça ao Id 11777833.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240321 Nr: 3056-69.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SL, MVLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Regis dos Santos - 

OAB:22.751

 Autos nº 3056-69.2016.811.0011 (Código: 240321)

 Vistos.

Em que pese o outrora deferido à fl. 21, impraticável que este Juízo 

proceda com buscas nos sistemas conveniados, à mingua de informações 

pessoais dadas pela autora, visto que sequer consta dos autos data de 

nascimento do demandado constando apenas seu nome completo e 

filiação, sendo tal impossibilidade também alcançada pelo sistema da 

Receita Federal. Dessa feita, com base nos dados apresentados, 

DETERMINO seja expedido apenas ofício às empresas de telefonia para 

informarem endereço do requerido.

Com o aporte aos autos, CITE-SE para responder ao feito, no prazo legal.

Em sendo infrutífera a diligência, AO AUTOR para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 07 de fevereiro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258092 Nr: 970-57.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG-SdS, MdMD-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, DEFIRO liminarmente a concessão da tutela 

provisória de urgência satisfativa antecedente, para cominar aos 

requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE MIRASSOL 

D’OESTE solidariamente a obrigação de fazer consistente em providenciar 

o medicamento à parte autora denominado UC – II, 40 MG, na forma 

prescrita pelo médico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio 

online dos valores necessários a efetivação da presente ordem (art. 297, 

do NCPC).Desnecessária a prestação de caução, haja vista a 

hipossuficiência da parte autora (§l°do art. 300, do NCPC).Considerando a 

nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação 

da Procuradoria Geraldo Estado de Mato Grosso por meio do ofício circular 

003/GPG/PGE/2016, que solicitou, de antemão, a dispensa de realização 

do ato para evitar onerosidade desnecessária.Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fato da parte 

autora (art. 334, do NCPC). O termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC.Intimem-se.Expeça-se o necessário com 

urgência.Mirassol D’Oeste - MT, 26 de março de 2018.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240321 Nr: 3056-69.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SL, MVLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Regis dos Santos - 

OAB:22.751

 Autos n. 3056-69.2016.811.0011 (Código: 240321)

Vistos.

I) RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais.

II) Nos termos do artigo 528 do NCPC, CITE-SE a parte requerida para que, 

no prazo de 03 (três) dias, proceda ao pagamento do valor demonstrado à 

fl. 15, além das vincendas, sob pena de prisão civil pelo prazo legal, 

podendo, no entanto, provar que já pagou a referida prestação ou, 

mesmo, justificar fundamentadamente a impossibilidade de pagá-la.

III) Caso a parte devedora pague a quantia devida, a ordem de prisão 

ficará suspensa ou se expedirá o Alvará de Soltura, caso já tenha sido 

efetivada a prisão civil.

IV) AUTORIZO, desde já, a citação nos moldes do artigo 212, § 2º, do CPC.

 V) CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

VI) CIÊNCIA ao MPE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 02 de setembro 2016.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 33624 Nr: 4200-59.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS N.º 4200-59.2008.811.0011 – código: 33624

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

PARTE REQUERIDA: LAOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Laob Industria e Comercio Ltda, CNPJ: 

56716749000194, brasileiro(a), Endereço: Amadeu Teles Tamandaré, Nº 

797, Bairro: Cidade Tamandaré, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/12/2008

VALOR DA CAUSA: R$ 394,45

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública Municipal em face de LAOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ambos 

qualificados nos autos, com o intuito de receber o valor de R$ 394,45 

(trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos). A inicial 

foi recebida no dia 07/01/2009 (fl. 19), oportunidade em que foi 

determinada citação do executado para pagar o débito. Vieram-me os 

autos conclusos. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Com o advento da Lei Complementar 

118/2005, alterou-se a redação do inciso I, do artigo 174 do Código 

Tributário Nacional, sendo que, tal aplicação passou a incidir nos 

processos executivos fiscais com despacho inicial posterior à data de 

09.06.2005, o que vê-se no presente caso. Ocorre, no entanto, que em 

minuciosa análise processual, vislumbrou-se que, embora tenha sido 

interrompido o prazo prescricional pelo despacho citatório do executado 

(causa interruptiva da prescrição), o feito fora alcançado pela prescrição 

quinquenal intercorrente. Frise-se, que desde o despacho inaugural, não 

houve mais qualquer ato jurídico capaz de interromper o prazo 

prescricional. A prescrição intercorrente somente é verificada nos casos 

relacionados ao § 4º do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ou quando a 

parte exequente permanece inerte, pelo quinquênio legal, sem promover 

impulsos processuais adequados. A demora no deslinde do feito não 

decorreu por motivos inerentes a este Juízo, isto se deu, no entanto, por 

inércia proveniente da exequente, que não desincumbiu do dever de 

diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, fazendo com que o feito se 

arrastasse além do necessário. Dessa forma, como disposto alhures, o 

incontestável decurso do quinquênio prescricional verificado entre a 

decisão que ordenou a citação do executado e a satisfação do crédito, 

autoriza a este juízo o reconhecimento da prescrição ex officio. Ex positis, 

DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exequendo, pelo que, com 

espeque no artigo 156, V, c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em 

consequência, JULGO EXTINTA a presente execução com fulcro no art. 

487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da Lei 6.830/80. CONDENO o executado 

ao pagamento de custas e honorários, sendo que arbitro este último em 

10% sobre o valor executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, §2º, 

ambos do CPC, uma vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento da 

execução fiscal ante o inadimplemento de suas obrigações tributárias 

(TRF-5, AC 00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016). DESCONSTITUO 

eventual penhora existente sobre os bens do executado no presente feito. 

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as 

anotações e baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 10 de agosto de 2017. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima. Juíza de Direito.”

Eu, Wirdino Lauro França, estagiário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de março de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 33644 Nr: 4237-86.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gonzaga de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS N.º 4237-86.2008.811.0011 – código: 33644

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

PARTE REQUERIDA: Luiz Gonzaga de Menezes

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Luiz Gonzaga de Menezes, Cpf: 

52334350125, Rg: 829.901 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

professor - advogado, Endereço: Rua Professor Odélio Bnarbosa da Silva, 

Nº 1041, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D´oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/12/2008

VALOR DA CAUSA: R$ 148,74

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública Municipal em face de LUIZ GONZAGA DE MENEZES, ambos 

qualificados nos autos, com o intuito de receber o valor de R$ 148,74 

(cento e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos). A inicial foi 

recebida no dia 07/01/2009 (fl. 10), oportunidade em que foi determinada 

citação do executado para pagar o débito. Vieram-me os autos conclusos. 

É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 174 do 

Código Nacional Tributário dispõe que: A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Com o advento da Lei Complementar 118/2005, alterou-se a 

redação do inciso I, do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo 

que, tal aplicação passou a incidir nos processos executivos fiscais com 

despacho inicial posterior à data de 09.06.2005, o que vê-se no presente 

caso. Ocorre, no entanto, que em minuciosa análise processual, 

vislumbrou-se que, embora tenha sido interrompido o prazo prescricional 

pelo despacho citatório do executado (causa interruptiva da prescrição), o 

feito fora alcançado pela prescrição quinquenal intercorrente. Frise-se, 

que desde o despacho inaugural, não houve mais qualquer ato jurídico 

capaz de interromper o prazo prescricional. A prescrição intercorrente 

somente é verificada nos casos relacionados ao § 4º do artigo 40 da Lei 

de Execução Fiscal ou quando a parte exequente permanece inerte, pelo 

quinquênio legal, sem promover impulsos processuais adequados. A 

demora no deslinde do feito não decorreu por motivos inerentes a este 

Juízo, isto se deu, no entanto, por inércia proveniente da exequente, que 

não desincumbiu do dever de diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, 

fazendo com que o feito se arrastasse além do necessário. Dessa forma, 

como disposto alhures, o incontestável decurso do quinquênio 

prescricional verificado entre a decisão que ordenou a citação do 

executado e a satisfação do crédito, autoriza a este juízo o 

reconhecimento da prescrição ex officio. Ex positis, DECLARO PRESCRITO 

o crédito tributário exequendo, pelo que, com espeque no artigo 156, V, 

c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em consequência, JULGO EXTINTA a 

presente execução com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da 

Lei 6.830/80. CONDENO o executado ao pagamento de custas e 

honorários, sendo que arbitro este último em 10% sobre o valor 

executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, uma 

vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ante 

o inadimplemento de suas obrigações tributárias (TRF-5, AC 

00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016). DESCONSTITUO eventual 

penhora existente sobre os bens do executado no presente feito. Após o 

trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e 

baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 18 de agosto de 2017. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima. Juíza de Direito.”

Eu, Wirdino Lauro França, estagiário., digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de março de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247578 Nr: 1911-41.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAOL, JEOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 37, de modo que se intime a parte autora para 

comparecer no núcleo da Defensoria Pública, no prazo improrrogável de 

15 (quinze) dias, a fim de informar se concorda com a proposta de acordo 

do executado.

Intime-se

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241657 Nr: 3723-55.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YFSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCGdS, EJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450

 Defiro o pedido de fl. 98, de modo que se intime o genitor do requerente 

nos endereços encontrados nas fls. 91, 95 e 97.

 Escoado o prazo da suspensão, intime-se a exequente.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 21 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 185313 Nr: 1909-13.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSdS, SADdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

AÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS

EDITAL Nº 1082/2018

AUTOS N.º 1909-13.2013.811.0011 – código: 185313

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: Gabriel Silva dos Santos e Solange Aparecida Dias da 

Silva

ADVOGADO(S): Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: Aleandro de Melo dos Santos

VALOR DA CAUSA: 622,39

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima indicada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante resumo das alegações constantes da 

petição inicial o qual já foi intimado á fl.22-vº e do despacho judicial adiante 

transcritos, bem como fica também, o requerido INTIMADO, por este Edital.
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DESPACHO/DECISÃO: “Defiro o pedido formulado às fls. 90/91, intime-se o 

executado por via edilícia com o prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 528, § 8º e 523, do Código de Processo Civil, com as advertências 

legais. Decorrido o prazo supramencionado, sem manifestação do 

executado, voltem-me conclusos para análise dos demais pedidos 

mencionados nas folhas encimadas. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de março de 2018. Edna Ederli 

Coutinho. Juíza de Direito em Substituição Legal.”

Eu, Wirdino Lauro França, estagiário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de março de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

WLF

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Joaquim Cunha, 595; Bairro: Alto da 

Boa Vista; Cidade: Mirassol D'oeste-MT Cep:78280000; Fone: (65) 

3241-1391.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253089 Nr: 4784-14.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HG-EGBHdSL, DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriele Garcia Ribeiro - 

OAB:10.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise do petitório de fls. 54/55 e documentos anexos às fls. 56/61, 

verifico que, segundo consta dos emails trocados com a empresa Google, 

especialmente o de fl. 60, é possível entender que referida empresa tomou 

medidas no sentido de retirar da rede mundial de computadores as fotos 

denunciadas. Ademais, vislumbro que a pesquisa de fl. 61 não possui 

qualquer referência quanto à data em que fora efetivada.

Desta feita, intime-se a requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, juntar 

aos autos documentos aptos a comprovarem que a pesquisa em nome da 

autora ainda remete às fotos denunciadas, devendo referido documento 

possuir data legível, a fim de possibilitar a visulaização por esta 

magistrada.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 161846 Nr: 2638-73.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronei Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o lapso temporal decorrido desde a determinação de 

inserção do nome do executado no rol de inadimplentes, bem como 

ausência de impulsionamento pela parte, determino a intimação da 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

Após, ao MPE para parecer.

Por fim, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT – 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 19293 Nr: 48-70.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldir Domingues do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Sabaku Hayashi, Francisca de 

Lourdes Ferreira Hayashi, Luciano Akira Hayashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, RYOYU HAYASHI - OAB:1.809/A-MT

 Com fulcro no art. 313 , I, do Código de Processo Civil, SUSPENDO o 

presente feito pelo prazo de 03 (três) meses, ante a comunicação do 

falecimento do executado Francisca de Lourdes Ferreira Hayashi, 

conforme certidão de óbito juntado à fl. 168.

 Desta feita, intime-se a exequente para que promova a citação do espólio 

do falecido, no prazo de suspensão supramencionado, nos termos do art. 

313, §2º, inciso II do mesmo Codex.

Decorrido o prazo acima e sem manifestação, certifique-se e volvam-me 

conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 27949 Nr: 1837-36.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGCM, LG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - OAB:00000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta junto aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD, não logrando 

êxito em localizar veículos de propriedade das partes executadas e 

tampouco informações acerca das Declarações sobre Operações 

Imobiliárias, conforme se verifica nos extratos em anexo.

Assim sendo, considerando-se a existência de outras tentativas 

frustradas de se localizar bens passíveis de penhora de titularidade dos 

executados, DETERMINO a suspensão do presente feito pelo prazo de um 

ano, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, pelo prazo de um ano, sem 

embargo de o exequente empreender outras diligências para localização 

de bens à penhora.

Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, determino, 

desde já, o arquivamento provisório da execução, nos termos do art. 40, 

§2º da Lei 6.830/80.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 103065 Nr: 916-72.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRFC, GRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador -Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta junto ao Sistema INFOJUD, não logrando êxito em 

localizar informações acerca das Declarações sobre Operações 

Imobiliárias em nome da parte executada, conforme se verifica nos 

extratos em anexo.

Assim sendo, considerando-se a existência de outras tentativas 

frustradas de se localizar bens passíveis de penhora de titularidade dos 

executados, DETERMINO a suspensão do presente feito pelo prazo de um 

ano, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, pelo prazo de um ano, sem 

embargo de o exequente empreender outras diligências para localização 

de bens à penhora.

Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, determino, 

desde já, o arquivamento provisório da execução, nos termos do art. 40, 

§2º da Lei 6.830/80.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 202521 Nr: 499-80.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta junto ao Sistema INFOJUD, não logrando êxito em 

localizar informações acerca das Declarações sobre Operações 

Imobiliárias em nome da parte executada, conforme se verifica nos 

extratos em anexo.

Assim sendo, considerando-se a existência de outras tentativas 

frustradas de se localizar bens passíveis de penhora de titularidade dos 

executados, DETERMINO a suspensão do presente feito pelo prazo de um 

ano, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, pelo prazo de um ano, sem 

embargo de o exequente empreender outras diligências para localização 

de bens à penhora.

Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, determino, 

desde já, o arquivamento provisório da execução, nos termos do art. 40, 

§2º da Lei 6.830/80.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244452 Nr: 272-85.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S&SL-L, MJdJS, ESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Subprocurador - Geral Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta junto aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD, não logrando 

êxito em localizar veículos de propriedade das partes executadas e 

tampouco informações acerca da Declarações sobre Operações 

Imobiliárias, conforme verifica-se nos extratos em anexo.

Assim sendo, considerando-se a existência de outras tentativas 

frustradas de se localizar bens passíveis de penhora de titularidade dos 

executados, DETERMINO a suspensão do presente feito pelo prazo de um 

ano, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, pelo prazo de um ano, sem 

embargo de o exequente empreender outras diligências para localização 

de bens à penhora.

Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, determino, 

desde já, o arquivamento provisório da execução, nos termos do art. 40, 

§2º da Lei 6.830/80.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 26166 Nr: 2659-59.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elena Feltrin dos Santos Araujo - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista à exequente para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo provisório nos 

termos do art. 40 da LEF.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115694 Nr: 2999-61.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio de Moraes Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2999.61.2010 .811.0011 Código 115694

ESPÉCIE: Ação de execução

 PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Flavio de Moraes Santos

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Flávio de Moraes Santos, Cpf: 

93062834153, Rg: 1347349-2 SSP MT Filiação: Osmar Vieira dos Santos e 

de Margareth Isabel de Moraes Santos, data de nascimento: 21/03/1979, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, casado(a), Endereço: Rua 15 de 

Novembro, Nº 1.580, Bairro: Cidade Tamandaré, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 504,07 (quinhentos e quatro reais e sete 

centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 2 de abril de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255808 Nr: 5942-07.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, retifique-se a capa dos autos, para inclusão da Sra. 

Tereza Souza de Moura no polo ativo.

Trata-se de Ação anulatória de registro civil para retificar a certidão de 

casamento ajuizada por Availdo Ferreira de Moura e Tereza Souza de 

Moura, devidamente qualificado nos autos.

 Aduzem os autores que o seu interesse é reparar sua certidão de 

casamento, pois a profissão do casal fora inserida de forma errônea, a do 

Srº Availdo Ferreira de Moura estando como diarista e de sua esposa a 

Srª Tereza Souza Cezar estando como “do lar”; sendo a profissão correta 

do casal, lavradores.

O presente feito segue o rito previsto no art. 109 da LRP, bem como será 

processado e julgado em SEGREDO DE JUSTIÇA, nos termos do artigo 

189, II do Código de Processo Civil.

Colha-se parecer Ministerial no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do art. 

109, caput, da LRP.

 Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código 

de Processo Civil.

Após, conclusos.
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Intime-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 540 Nr: 57-13.1997.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSFCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Barcelos - 

OAB:7.597-B, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A, Sisane Vanzella 

- OAB:5971/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Realizei consulta no Sistema RENAJUD, não logrando êxito em localizar 

veículos de propriedade do executado, conforme extrato em anexo.

À vista disso, intime-se a exequente para que indique outros bens à 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos 

termos do art. 921, III do CPC.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, determino, desde já, a 

suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III 

do CPC.

Escoado o prazo da suspensão, arquive-se provisoriamente, conforme o 

§2º do mesmo dispositivo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241372 Nr: 3582-36.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM-SS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta junto ao Sistema INFOJUD, não logrando êxito em 

localizar informações acerca da Declaração de Imposto de Renda, 

Declaração Sobre Operação Imobiliária e Declaração de Imposto Sobre a 

Propriedade Territorial Rural, conforme se verifica nos extratos em anexo.

À vista disso, intime-se a exequente para que indique outros bens à 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos 

termos do art. 921, III do CPC.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, determino, desde já, a 

suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III 

do CPC.

Escoado o prazo da suspensão, arquive-se provisoriamente, conforme o 

§2º do mesmo dispositivo.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245948 Nr: 1075-68.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consulta realizada junto aos Sistemas SIEL e INFOJUD, foi possível 

aferir a existência de um novo endereço da parte requerida, conforme 

extratos em anexo.

 Deste modo, determino a intimação do requerido no endereço localizado, 

nos termos da decisão de fls. 19/19-vº.

Caso reste infrutífero o ato acima, certifique-se e intime-se a parte 

requerente para que se manifeste no que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 191115 Nr: 2848-90.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OINdMNeQI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M&CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta no Sistema RENAJUD, solicitando o bloqueio de veículos 

de propriedade da parte executada, nos termos do extrato em anexo.

Dessa forma, expeça-se mandado de penhora e avaliação do referido 

veículo, no endereço constante do registro anexo.

Em seguida, com a juntada do mandado de penhora e avaliação, intime-se 

o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao 

feito.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238068 Nr: 1799-09.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta junto ao Sistema INFOJUD, não logrando êxito em 

localizar informações acerca das Declarações sobre Operações 

Imobiliárias em nome da parte executada, conforme se verifica nos 

extratos em anexo.

Assim sendo, considerando-se a existência de outras tentativas 

frustradas de se localizar bens passíveis de penhora de titularidade dos 

executados, DETERMINO a suspensão do presente feito pelo prazo de um 

ano, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, pelo prazo de um ano, sem 

embargo de o exequente empreender outras diligências para localização 

de bens à penhora.

Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, determino, 

desde já, o arquivamento provisório da execução, nos termos do art. 40, 

§2º da Lei 6.830/80.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 202481 Nr: 481-59.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDS&CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 
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OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta junto aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD, não logrando 

êxito em localizar veículos de propriedade da parte executada e tampouco 

informações acerca da Declaração de Imposto de Renda, conforme 

verifica-se nos extratos em anexo.

Assim sendo, considerando-se a existência de outras tentativas 

frustradas de se localizar bens passíveis de penhora de titularidade do 

executado, DETERMINO a suspensão do presente feito pelo prazo de um 

ano, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, pelo prazo de um ano, sem 

embargo de o exequente empreender outras diligências para localização 

de bens à penhora.

Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, determino, 

desde já, o arquivamento provisório da execução, nos termos do art. 40, 

§2º da Lei 6.830/80.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 169621 Nr: 3671-98.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Municipal de Previdencial Social dos 

Servidores de Cáceres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Pinto de Arruda - 

OAB:5635, Rose Kelly dos SantosMartinez Fernandes - OAB:9.380

 Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 202457 Nr: 457-31.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veronica Pereira Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista à exequente para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo provisório nos 

termos do art. 40 da LEF.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253291 Nr: 4887-21.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Gaeta da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:8506-A

 (...)DECLARO O FEITO SANEADO, remetendo-o a fase instrutória.O ponto 

controvertido da lide é a comprovação do nexo causal do dano decorrente 

de acidente de trânsito e o grau de invalidez.As partes protestaram 

genericamente por provas e assim, considerando a natureza do seu 

objeto, entendo por bem deferir a perícia médica, a prova documental e a 

prova testemunhal, devendo a Secretaria observar, independentemente de 

despacho, o que dispõe os arts. 436 e 437 do Novo Código de Processo 

Civil, abrindo vista à parte contrária para manifestação, pelo prazo de 

quinze dias. Em face da perícia requerida, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, o Dr. Luiz Carlos Pieroni, CRM 5330, 

para responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo 

ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.Deverá a 

Secretaria desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

o expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil.Arbitro honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (hum 

mil reais, devendo a parte requerida, de imediato, efetuar o pagamento de 

50% (cinquenta por cento) do valor em conta vinculada ao Juízo e os 

outros 50% (cinquenta por cento), na entrega do laudo pericial.Com a 

juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do 

§1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE.Superado o prazo ventilado, 

certifique-se e à conclusão mediante triagem, para análise da necessidade 

de designação de audiência de instrução e julgamento.Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.Mirassol D’ Oeste - MT, 21 de março 

de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 207250 Nr: 1418-69.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Lopes dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista à exequente para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo provisório nos 

termos do art. 40 da LEF.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 33962 Nr: 4466-46.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Aparecido Tertiliano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista à exequente para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo provisório nos 

termos do art. 40 da LEF.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 170914 Nr: 3932-63.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Jivael Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A

 Oficie-se a Conta Única do Poder Judiciário, solicitando a vinculação do 

numérico depositado aos autos. Após, expeça-se alvará para liberação 

dos valores vinculados para a conta bancária indicada à fl. 282/282-v, 

porquanto a procuração juntada à fl.14 outorga poderes aos advogados 

para receber e dar quitação.

Cumprida as deliberações adrede, arquive-se o presente feito com as 

baixas e anotações de estilo.

 Expeça o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 22 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 201915 Nr: 356-91.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gomes de Jesus Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região.

 Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230847 Nr: 2291-35.2015.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Miranda Gomes de 

Oliveira - Defensora Pública Substituta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 

107/109, cujo teor/dispositivo transcrevo: "À luz do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil para condenar o 

requerido Marcio da Silva a pagar, mensalmente, o valor correspondente a 

30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente a requerente Lucilene 

Pereira de Jesus, a título de pensão alimentícia, inclusive o 13º (décimo 

terceiro) salário, devendo a referida obrigação ser adimplida até o dia 10 

(dez) de cada mês, retroagindo esta decisum à data da citação inicial. 

Intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, fornecer a este 

Juízo número de conta corrente ou conta-poupança para depósito das 

obrigações alimentícias, se ainda não o fez. Intime-se o requerido para 

cumprir imediatamente a ordem supra, advertindo-o de que o não 

cumprimento poderá acarretar pena de prisão, nos moldes do art. 528 do 

NCPC."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254869 Nr: 5547-15.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Luigui de Arruda dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 39/40, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inaugural, com fundamento no art. 487, I do CPC, 

para o fim de DECLARAR consolidado nas mãos da instituição requerente 

a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, na forma do que 

dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1.969. Observe-se que, a lei 

10.931, de 2-8-2004, revogou o disposto anteriormente no § 5º do art. 3º 

do Decreto-lei n. 911, de 1º-10-1969, de modo que, tão logo ocorra o 

inadimplemento do financiado, é permitida a venda do bem a terceiros, 

devendo o proprietário fiduciário restituir ao devedor, pagas todas suas 

despesas, o saldo apurado, se houver. Oficie-se ao Departamento de 

Trânsito, comunicando estar o autor autorizado a transferir para terceiros 

que indicar ou para si próprio à propriedade do bem apreendido. Condeno 

o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

ao pagamento de honorários de sucumbência, verba esta que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §2º do Código de Processo Civil."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250439 Nr: 3231-29.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argemiro Garcia de Oliveira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 124/125, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na inicial, com fundamento no art. 

487, I do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 15% 

(quinze) por cento sobre o valor da causa atualizado. P. R. I. C."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 192640 Nr: 3077-50.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis Romeira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LOPES VILELA BERBEL 

- OAB:41.766 PR

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 147, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento 

integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento das despesas e 

custas processuais, se houver. Expeça-se alvará para a transferência 

dos valores depositados para a conta bancária indicada à fl. 146, uma vez 

que a causídica possui procuração com poderes para receber e dar 

quitação (fl. 20). Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais 

penhoras e registros lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, 

com as anotações e baixas necessárias."
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 179192 Nr: 854-27.2013.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genisaldo Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 235/240, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, julgo 

improcedentes os pedidos vertidos na inicial, com fundamento no art. 487, 

I do Código de Processo Civil. Condeno o embargante ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, 

cujo valor arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

atualizado. P. R. I. C. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 4066 Nr: 2347-88.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA & DANTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Carlos Lorensini - 

OAB:6.250/MT, Solange de Holanda Rocha - Procuradora Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 

389/390, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, DECLARO 

PRESCRITO o crédito tributário exigido nestes autos, extinguindo o 

presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II do 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001. Preclusas as vias recursais, arquivem-se, com 

as baixas e anotações de estilo. P. R. I. C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249833 Nr: 2962-87.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Souza de Jesus - ME, Jociane Cristina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dismobras Importação e Exportação e 

Distribuição de Moveis e Eletrodomesticos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057/MT, 

Natália Mantovanni Beato - OAB:17.037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 68, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, 

com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno 

a parte executada ao pagamento de custas processuais remanescentes, 

se houver. Transitada em julgado esta sentença, proceda-se à baixa na 

distribuição. Após, ao arquivo. P. R. I. C."

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 173794 Nr: 4617-70.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusta de Freitas Vieira - Gráfica - ME, 

Augusta de Freitas Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4617-70.2012.811.0011 - código 173794

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

PARTE RÉ: Augusta de Freitas Vieira - Gráfica - ME e Augusta de Freitas 

Ribeiro

CITANDO(A,S): Executados(as): Augusta de Freitas Ribeiro, Cpf: 

78151015187, Rg: 19.245.105 SSP MT Filiação: José de Freitas Vieira e de 

Maria José, data de nascimento: 26/08/1936, brasileiro(a), natural de 

Monte aplazível-SP, casado(a), comerciante, Endereço: Rua Senador 

Henrique Della Roque, Nº 3.428, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

Executados(as): Augusta de Freitas Vieira - Gráfica - Me, CNPJ: 

05026468000179, brasileiro(a), comercial, Endereço: Rua Senador 

Henrique Della Roque, Nº 3.428, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/01/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 42.624,92

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: A Fazenda Publica Estadual, vem respeitoamente, a 

presença de Vossa Excelencia propor AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

requerendo a citação do Executados e seus socios....Termos que pede 

Defereimentos.

DECISÃO: Processo n :4617-70/2012 (cód. 173794).Vistos, etc. 1. A 

vestibular preenche os requisitos do art. 6 da Lei 6.830/1980 (LEF), razão 

pela qual recebo a presente dando continuidade à atividade jurisdicional 

deste juízo. 2. Cite-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida, devidamente acrescida com juros de mora, custas 

processuais e encargos indicados na petição inicial, ou garantir a 

execução nos termos do art. 9º da LEF. Deverá a escrivania ficar atenta 

ao art. 7º, inciso I, c/c art. 8º da LEF, quando da concretização do ato aqui 

determinado. 3. Não pago o débito e nem garantida a execução, o oficial 

de justiça fará a penhora de bens do devedor, procedendo desde logo a 

avaliação (art. 7º, II e V da LEF), devendo o valor constar no auto de 

penhora (art. 13, da citada lei) e caso o devedor não seja encontrado, ou 

esteja se ocultando, proceda conforme os termos do art. 7º, III, da LEF. 

Nas hipóteses de penhora e arresto, compete ao oficial de justiça 

atentar-se para o art. 10 e 11 da LEF, cabendo, ainda, seguir os ditames 

do art. 14 da Lei 6.830/1980. 4.Garantido o Juízo, poderá o executado 

oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias contados do depósito, da 

juntada da fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 

6.830/1980), cabendo à escrivania observar o que preconiza o art. 12 da 

Lei em voga. 5. Para o caso de pronto pagamento no prazo do art. 8º da 

Lei de Execuções Fiscais, fixo os honorários em 10% sobre o valor da 

conta final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na 

forma do disposto no artigo 20, parágrafo terceiro, do Código de Processo 

Civil. 6 Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação. 7. Intime-se. 

8. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 14/01/2013. Fernando da Fonsêca 

Melo Juiz de Direito

Eu, Lucimeire Moanski Friozi, auxiliar judiciario, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de março de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Gestora Judiciaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256331 Nr: 209-26.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Sudoeste-MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vaneli Pires Garcia de Oliveira, Argemiro 
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Garcia de Oliveira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que a certidão requerida 

encontra-se nesta secretaria a disposição para retirada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 210745 Nr: 2141-88.2014.811.0011

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Mirassol D´Oeste - MT, Elias Mendes Leal 

Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Geral e Maternidade Mirassol D´Oeste 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391, IURI SEROR 

CUIABANO - OAB:10838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 361, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Expeça-se alvará para 

transferência dos valores depositados nestes autos a título de 

adiantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor constante da 

proposta de honorários do perito para a conta corrente informada à fl. 

358, devendo o Sr. Perito entregar o laudo até o dia 05/04/2018."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 164242 Nr: 5147-89.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Romualdo Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Municipio de Curvelândia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilvanio Martins - OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR MASSAM 

NICHOLS - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 5147-89.2012.811.0006

 ESPÉCIE: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Antonio Romualdo Neto

PARTE REQUERIDA: O Municipio de Curvelândia-MT

INTIMANDO(A, S): Requerente: Antonio Romualdo Neto, Cpf: 

21837074704, Rg: 2326261 SSP RJ Filiação: Benedito Romualdo e de 

Eunice Pinheiro Romualdo, brasileiro(a), viuvo(a), biólogo, servidor público 

aposentado, Endereço: Rua C, Nº 38, Bloco 02 - Residencial Esmeralda, 

Apto. 43, Bairro: Residencial Terra Nova, Cidade: Cuiabá-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/07/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 5.820.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do mesmo Diploma Legal. Deixo 

de condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, uma vez que não se verifica má-fé (inc. LXXIII do art. 5º, 

CF/88). Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE, fazendo-se a 

remessa dos autos à Instância Superior para reexame necessário e 

obrigatório, nos termos do artigo 19 da Lei n. 4.717/65. Tendo em conta a 

natureza e importância do objeto do litígio, ENCAMINHE-SE cópia integral 

dos autos ao Ministério Público para as providências que entender 

cabíveis."

Eu, Caroline da

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 79361 Nr: 2063-70.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSB, FABF, RABF, JCBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2063-70.2009.811.0011 - codigo 79361

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Alessandra dos Santos Barbosa e Flávia 

Alessandra Barbosa Faria e Jhenyffer Carolina Barbosa Faria e Rodrigo 

Allan Barbosa Faria

PARTE REQUERIDA: Rubnei Faria da Silva

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Rubnei Faria da Silva Filiação: Sebastião 

Faria da Silva e de Maria Iraci da Silva, data de nascimento: 24/11/1976, 

brasileiro(a), natural de Bara do bugres-MT, solteiro(a), mecânico, 

Endereço: Av. Xavantes - Mercearia União- Ou Chácara Ao Lado do Sítio 

do Galo- Perto Lixão, Bairro: Maracanã, Cidade: Barra do Bugres-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/07/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 600,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Código nº 79361. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS ajuizada por FLÁVIA ALESSANDRA BARBOSA FARIA, 

JHENYFFER CAROLINA BARBOSA FARIA E RODRIGO ALLAN BARBOSA 

FARIA, menores impúberes, representados por sua genitora, Sra. 

ALESSANDRA DOS SANTOS BARBOSA em face de RUBNEI FARIA DA 

SILVA, todos devidamente qualificados nos autos. Considerando-se o teor 

da manifestação de fl. 140, a qual informa que mesmo devidamente 

intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte autora manteve-se 

inerte, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, III do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais. No 

entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. Cumpra-se. 

Mirassol D’ Oeste-MT, 29 de janeiro de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito

Eu, Lucimeire Monaski Friozi- Auxiliar Distribuidor, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de março de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 130005 Nr: 1389-24.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oswaldo José Ruiz Pelá, Rosemary Paravela Pelá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egnomar de Freitas Tiago, Emilia Alves Ferreira 

de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA VOLPE ZANINI MENDES 

BATISTA - OAB:167562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Nilson Vital Junior - 

OAB:MT 9.320, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23151/O, Selio 

Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 Intimar os advogados das partes autora e requerida de que foi designada 

perícia nos autos, para o dia 09/05/2018, às 08h00, local de encontro no 
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Fórum da Comarca de Mirassol d'Oeste/MT, com endereço na Rua Joaquim 

Cunha, nº 595, quadra 10, lote 04, nesta cidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235864 Nr: 664-59.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:MT 11.473/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada por meio de seus (ua) 

advogados (a), para que efetuem, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.109,31 (Um mil 

cento e nove reais e trinta e um centavos) a que foram condenados nos 

termos de r sentença. Este Valor deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 890,75 (oitocentos e noventa 

reais e setenta e cinco centavos) e valor da Taxa Judiciária, qual seja R$ 

218,56 (duzentos e dezoito Reais e cinquenta e seis centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link ”EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes ). Clicar no tipo de receita (custas) 

preencher o valor e o mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Mirassol D´Oeste.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228544 Nr: 1063-25.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro João dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada por meio de seus (ua) 

advogados (a), para que efetuem, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 849,44 (oitocentos 

e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) a que foram 

condenados nos termos de r sentença. Este Valor deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e valor da 

Taxa Judiciária, qual seja R$ 129,94 (cento e vinte e nove Reais e noventa 

e quatro centavos) e o preparo do recurso de apelação no valor de R$ 

342,65 (trezentos e quarenta e dois Reais e sessenta e cinco centavos) . 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

”EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 12 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes ). Clicar no tipo de receita 

(custas) preencher o valor e o mesmo procedimento com a taxa, e mandar 

gerar guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Mirassol D´Oeste.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 130005 Nr: 1389-24.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oswaldo José Ruiz Pelá, Rosemary Paravela Pelá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egnomar de Freitas Tiago, Emilia Alves Ferreira 

de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA VOLPE ZANINI MENDES 

BATISTA - OAB:167562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Nilson Vital Junior - 

OAB:MT 9.320, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23151/O, Selio 

Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 Intimar os advogados das partes autora e requerida de que deverão 

trazer aos autos, os seguintes documentos que por ventura não constem 

nos autos, quais sejam mapa cadastral da propriedade e matrícula 

atualizada do imóvel, para o ato da realização da perícia marcada para o 

dia 09/05/2018, às 08h00, local de encontro no Fórum da Comarca de 

Mirassol d'Oeste/MT, com endereço na Rua Joaquim Cunha, nº 595, 

quadra 10, lote 04, nesta cidade.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010326-76.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO BATISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO BATISTA DE ALMEIDA OAB - SP0167118E 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELEN BEATRIZ ANGELO GOLONI (REQUERIDO)

ESPOLIO DE GILSEMAR SIDNEI GOLONI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCIO MARTINEZ PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

AIRTON LAERCIO BERTELI MORALES (TERCEIRO INTERESSADO)

CIDER CARLOS GOLONI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos etc. Considerando que restaram infrutíferas as tentativas de 

penhora on line (ID 11079375), DEFIRO o pleito de ID 11640037, com fulcro 

no art. 860 do Código de Processo Civil, determinando a penhora, pelo 

valor indicado pela parte exequente, no rosto dos autos CI 83842, em 

trâmite perante a Segunda Vara desta Comarca, no qual o executado 

desta ação figura como credor naquela, em fase de cumprimento de 

sentença contra o Município de Curvelândia/MT. Assim, o valor exequendo 

deverá ser destacado da importância que cabe ao devedor desta ação 

nos autos CI 83842, em trâmite na Segunda Vara desta Comarca, de modo 

que determino seja oficiado ao respectivo Juízo, encaminhando-lhe cópia 

desta decisão e demais peças porventura necessárias, a fim de que 

proceda com os registros pertinentes. Realizada a penhora na forma 

acima delineada, certifique-se nos autos e intime-se a parte exequente 

para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de março de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-33.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JOSE FRAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINTON FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010346-33.2015.8.11.0011 REQUERENTE: HENRIQUE JOSE 

FRAGAS REQUERIDO: CLINTON FERREIRA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS em que o Autor HENRIQUE 

JOSE FRAGAS propôs em desfavor de CLINTON FERREIRA, sob a 

alegação de que no dia 20/10/2015 trafegava pela Rua Antonio Martins da 

Costa, na cidade de Mirassol D´Oeste, conduzindo uma motocicleta 

HONDA CG Fan, quando no cruzamento com a Rua Senador Henrique 

Della Roque, foi abalroado pelo veículo Toyota Corolla conduzido pelo 

requerido. Relatou que no ato do acidente o requerido assumiu o 

compromisso de pagar pelo conserto da motocicleta, porém não arcou 

com os prejuízos. Pleiteia o pagamento do valor de R$2.100,52 (dois mil e 

cem reais e cinquenta e dois centavos). Em sede de contestação, o 

Requerido alegou que já foi realizado o conserto do veículo, sendo que o 

requerente informou no momento do acidente que o amassado do tanque 

do motor já era presente na motocicleta anteriormente ao abalroamento. Na 

impugnação da contestação, o requerente aduziu que não houve o 
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pagamento dos danos causados ao veículo e, desta forma ratificou os 

termos da inicial. RESPONSABILIDADE Depreende-se dos argumentos e 

documentos apresentados nos autos que, o requerente trafegava pela via 

pública quando foi abalroado pelo veículo do requerido. Em relação ao 

mérito, tem-se que a ocorrência do acidente entre os veículos das partes 

é matéria incontroversa, havendo o reclamado admitido, em defesa, sua 

culpa pelo evento, tendo claramente invadido a via preferencial sem as 

necessárias cautelas. Portanto, concernente à responsabilidade, o 

requerido confessou em sua defesa que foi responsável pelo acidente, 

inclusive mencionou que efetuou o pagamento do conserto. Somado à isto, 

tem-se o vídeo juntado nesta ação que demonstrou a travessia do veículo 

conduzido pelo requerido ter sido repentina e sem parada a fim de 

respeitar a preferência da via do autor. Contudo, não comprovou que 

efetivamente realizou o pagamento dos danos, posto que ausente 

qualquer recibo, nota ou qualquer outro termo de quitação. Assim, 

tangentemente aos prejuízos do requerente, em nada restou provado que 

o requerido quitou sua responsabilidade. Unicamente houve a confissão e 

apresentação dos três orçamentos pelo autor. Neste contexto, inevitável 

implicar em responsabilidade material ao requerido visando ressarcir o 

requerente pelos prejuízos que lhe causou. Confira-se situação fática 

semelhante ao caso em tela: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE TRÂNSITO - 

CHOQUE DE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA - INVASÃO DA VIA 

PREFERENCIAL - DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE PELO 

ACIDENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO ESTÉTICO - 

AFASTADO - DANOS MATERIAIS - COMPROVADOS - SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Hipótese 

em que o primeiro apelante invadiu a via preferencial, causando o choque 

entre o veículo por este conduzido e a motocicleta conduzida pelo 

apelado. Demonstra a responsabilidade pelo evento dano ressai o dever 

indenizar. As lesões físicas sofridas pela vítima são suficientes para 

ensejar direito à reparação por danos morais, considerados na doutrina e 

jurisprudência como o dano moral puro, não havendo como ser afastada 

tal condenação. O quantum da indenização por dano moral deve observar 

as peculiaridades do caso e os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade e mantido quando atendidos tais princípios. O dano estético 

é caracterizado pela transformação permanente na aparência física da 

vítima, o que não restou comprovado pelo apelado, ônus que lhe incumbia. 

Demonstrado os danos materiais sofridos pelo apelado, em decorrência do 

ato ilícito dos apelantes devem ser indenizado por estes. (Apelação nº 

0001572-91.2010.8.11.0055, 1ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Sebastião 

Barbosa Farias. j. 12.05.2015, DJe 20.05.2015).”. Nessa toada, merece 

procedência a pretensão do requerente, sendo certo que a versão do 

condutor da motocicleta implicou em responsabilidade ao requerido que, 

assumiu as circunstâncias e, de ver-se por esclarecido em provas visuais 

que o veículo do reclamante necessita de reparos por prejuízos advindos 

de erro na condução de automóvel pelo requerido. Ademais, o 

requerimento pelo requerido na apresentação de notas fiscais referente 

ao conserto são irrelevantes à sua condenação, eis que o dano material 

está presente e merece ser reparado. Claro está que a motocicleta 

deveria ser sido reparada por completo aos danos causados pelo 

acidente e, não o foi. Neste compasso, uma vez que o requerido 

descumpriu normas de segurança no trânsito (desrespeitou a via 

preferencial), dando assim causa ao acidente objeto da lide, deve ser 

responsabilizado. Aperfeiçoa-se, assim, o dever de indenizar os prejuízos 

materiais suportados pelo requerente, os quais indico de acordo com o 

menor orçamento apresentado, uma vez que suficiente para restabelecer 

as condições iniciais da motocicleta. CONCLUSÃO Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença no sentido de julgar procedente o pedido 

do requerente para o efeito de condenar o réu à indenização pelos danos 

materiais pelo valor de R$2.100,52 (dois mil e cem reais e cinquenta e dois 

centavos), corrigidos monetariamente pelo índice do INPC, a partir da data 

do fato e acrescidos de juros legais, a partir do evento danoso; julgando 

extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil; bem como para que seja expedido ofício em favor do 

Autor referente ao valor depositado em conta judicial. Opino pela ausência 

de condenação ao requerente em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 23 de janeiro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010990-49.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HERALDO NERI ONORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I F E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

SANDRA MARA ARGENTI ALVARENGA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro o pedido de ID 11039992. Proceda-se a penhora do 

imóvel indicado no ID 10462221, devendo o meirinho certificar-se da 

propriedade. Procedida esta, intimem-se as partes, inclusive o cônjuge da 

executada, e realize-se avaliação, com nova intimação para manifestação, 

em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 872, §2º, do CPC/2015. Após a 

penhora, oficie-se ao CRI de Mirassol D’Oeste para que realize a 

averbação da penhora efetivada. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 26 de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON VINICIUS PINHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 01 de Agosto de 2018 às 16:00 horas, 

Intimando ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei 

de proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON VINICIUS PINHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 01 de Agosto de 2018 às 16:30 horas, 

Intimando ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei 

de proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-67.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINILDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Expeça-se a Sra. Gestora Judiciária alvará para levantamento 
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dos valores depositados em juízo em favor da parte autora, conforme 

requerido no ID 12134562. Após, não havendo mais requerimentos, no 

prazo de 15 dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de março de 2018. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010538-29.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Expeça-se a Sra. Gestora Judiciária alvará para levantamento 

dos valores depositados em juízo em favor da parte autora, conforme 

requerido no ID 12043289. Após, não havendo mais requerimentos, no 

prazo de 15 dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de março de 2018. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-36.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KEURIA CRISTINA VENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Expeçam-se a Sra. Gestora Judiciária alvarás para 

levantamento dos valores depositados em juízo em favor da parte autora, 

conforme requerido no ID 12106506, no valor determinado pelo acórdão da 

turma recursal de ID 11299241, bem como em favor da parte requerida, 

conforme postulado no ID 12157738, para levantamento dos valores 

remanescentes, vez que o depositado em Juízo supera o valor fixado pela 

turma recursal. Após, não havendo mais requerimentos, no prazo de 15 

dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de março de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237666 Nr: 1607-76.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciele Ferreira Monteiro, Marcos Paulo dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 237666

 Vistos, etc.

Tendo em vista que não tem mais nenhum conflito entre os réus no 

presente feito, nomeio a Defensoria Pública para que patrocine a ré 

Franciele Ferreira Monteiro.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 186271 Nr: 2078-97.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888

 Vistos, etc.

Primeiramente, não houve nos presentes autos decretação de prisão em 

desfavor do denunciado, portanto, resta o pedido de revogação de prisão 

prejudicado.

 Outrossim, considerando que o réu apresentou resposta acusação às fls. 

98/102, dou como citado. Tendo em vista que não é o caso de 

trancamento da ação penal nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), 

dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para ¬o dia 19/04/2018, às 14h30min.

Intimem-se o acusado, a Defensoria Pública, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254605 Nr: 5438-98.2017.811.0011

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:22734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 254605

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de restituição de automóvel apreendido formulado pela 

empresa Bradesco AUTO/RE Companhia de Seguros, representado pela 

empresa Matias Serviços Ltda.

O pedido veio acompanhado da documentação de fls. 3-v/9.

Parecer ministerial desfavorável ao pleito expendido (fls. 11/12).

É o breve relatório.

Decido.

Compulsando os autos, denota-se que a cadeia de procuração 

encontra-se incompleta, vez que não consta o instrumento de mandato 

outorgado pelo requerente Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, mas 

tão somente um substabelecimento de terceiros para a empresa Matias 

Serviços Ltda., desacompanhado da procuração originariamente 

outorgada ao substabelecente.

Deste modo, determino a regularização do polo ativo, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

 Na oportunidade, deverá a parte requerente juntar cópia legível do 

certificado de registro de veículo, haja vista que a cópia acostada à fl. 7 

está ininteligível.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248025 Nr: 1199-64.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Prado de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE LUIZ PINTO DA 

SILVA - OAB:14856/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 248025Vistos etc.Trata-se de execução penal em 

que o(a) recuperando(a) Igor Prado de Souza iniciará seu cumprimento de 

02 (duas) penas restritivas de direitos e suspensão da habilitação para 

dirigir veículo automotor concernente em:1) prestação pecuniária no valor 
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de R$ 4.350 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais), dividido em 30 

(trinta) parcelas mensais de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), 

com vencimento da primeira parcela um mês após a intimação do(a) 

recuperando(a), que deverá depositar referida quantia na conta do 

Conselho da Comunidade de Mirassol D’Oeste, Banco do Brasil, AG. 

1320-X, conta corrente 18.913-8, CNPJ.10.437.856/0001-82.Após o 

referido depósito, que deverá ser IDENTIFICADO e na boca do caixa, e 

nunca em envelope, o(a) recuperando(a) deverá tirar uma cópia do 

comprovante de depósito e juntar a referida cópia neste processo, todo 

mês, entre os dias 01 e 10 (dez) de cada mês.2) serviço comunitário, 

concernente em 07 (sete) horas por semana, podendo a carga horária ser 

fracionada, durante o período de cumprimento da pena (dois anos), junto à 

Secretaria de Administração do Município de Mirassol D’Oeste/MT, que 

poderá alocá-lo em qualquer outra do Município, de preferência próximo à 

residência do(a) recuperando(a).Neste caso, deverá o(a) recuperando(a), 

no prazo máximo de 07 (sete) dias após sua intimação, comparecer à 

referida Secretaria, localizada na Rua Av. Tancredo Neves, nº 

5659(Prédio do antigo Fórum), telefone: (65) 3241-3090, com cópia desta 

decisão e iniciar seu serviço comunitário.3) Ficar 06 (seis) meses com sua 

Carteira Nacional de Habilitação suspensa, devendo entregar sua CNH em 

Secretaria até o quinto dia útil após a intimação desta decisão, podendo 

buscá-la, independente de nova decisão, bastando mera certidão do 

Gestor Judicial, no final do transcurso do prazo fixado para sua 

reprimenda.(...)Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o 

descumprimento das referidas condições, prestação pecuniária e serviço 

comunitário, acarretará REGRESSÃO de regime.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 186271 Nr: 2078-97.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888

 PROCESSO/CÓD. Nº 186271

Vistos, etc.

Primeiramente, não houve nos presentes autos decretação de prisão em 

desfavor do denunciado, portanto, resta o pedido de revogação de prisão 

prejudicado.

 Outrossim, considerando que o réu apresentou resposta acusação às fls. 

98/102, dou como citado. Tendo em vista que não é o caso de 

trancamento da ação penal nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), 

dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para ¬o dia 19/04/2018, às 14h30min.

Intimem-se o acusado, a Defensoria Pública, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248025 Nr: 1199-64.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Prado de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE LUIZ PINTO DA 

SILVA - OAB:14856/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 248025 Vistos etc.Primeiramente, indefiro o pedido 

elaborado pela defesa às fls. 69, uma vez que o endereço juntado é 

idêntico ao constante nos autos, pelo que novas intimações no referido 

endereço restariam infrutíferas, como já constatado anteriormente.Nessa 

senda, tem-se que o recuperando não foi localizado para audiência 

admonitória, que tinha por objetivo especificar as condições para o início 

do cumprimento de sua pena.Desta forma, em situações deste jaez, tenho 

como descabida a regressão definitiva de regime, visto que o 

recuperando, em tese, não descumpriu qualquer condição, uma vez que 

não iniciara seu cumprimento de pena.Todavia, por evidente que o Poder 

Judiciário deve tomar medidas eficazes para que a pena seja cumprida, a 

exemplo de decretar a prisão do recuperando, a fim de que seja 

localizado, quando então será designada sua audiência admonitória para 

iniciar o cumprimento de sua pena no regime fixado em sentença ou 

acórdão.(...)Assim, em que pese o entendimento encampado pelo parquet 

às fls. 66/67, converto a pena restritiva de direito em reclusão, com 

fundamento no art. 181, §1º, alínea “a” da LEP, e determino a regressão 

cautelar do recuperando, a fim de que, sendo preso, seja encaminhado 

para audiência admonitória e inicie o cumprimento de sua pena no regime 

fixado na sentença.Expeça-se mandado de prisão.Intimem-se.Aguarde-se 

a captura do recuperando em arquivo provisório. Cumprido o mandado de 

prisão, imediatamente voltem-me conclusos para designação de audiência 

admonitória.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 05 de março de 2018.Jean 

Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256149 Nr: 129-62.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Gomes Neres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 256149

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra JOSÉ MARIA 

GOMES NERES, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir 

nos autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da 

ação penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa 

causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246605 Nr: 1439-40.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Oliveira Roxo, Ronaldo Adriano dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 
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cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do réu para manifestar acerca da 

certidão de fl. 124 (não localização do réu), bem como para manifestar 

acerca da certidão de fl. 136(não localização das testemunhas Daniela Fim 

de Almeida e Wilson Viegas Filho)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256031 Nr: 57-75.2018.811.0011

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 57-75.2018.811.0011

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Justiça Pública

RÉU(S): Gercino Ferreira Martins

INTIMANDO: Indiciado(a): Gercino Ferreira Martins, Cpf: 06130833180, Rg: 

2793632-5 SSP MT Filiação: Joel de Freitas Martins e Genecira Ferreira 

dos Reis, data de nascimento: 24/02/1998, brasileiro(a), natural de 

Mirassol d´oeste-MT, convivente, desempregado

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 16/17, proferida 

nos autos e a seguir transcrita.Vistos, etc.Trata-se de PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS em favor de LUANA DOS SANTOS DE 

FREITAS, perseguido pela Autoridade Policial, em desfavor de GERCINO 

FERREIRA MARTINS, ante a alegação de ameaça. Decido.As denominadas 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria 

da Penha) têm o fim precípuo de preservar a integridade física e 

psicológica da mulher e, no mais das vezes, da prole, contra toda e 

qualquer espécie de violência perpetrada pelo agressor (art. 5º). A 

referida lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, conforme prevê o art. 1º.É o caso dos autos, vez 

que consta do relato da ofendida que seu companheiro, após se 

desentenderem, ameaçou-lhe agredir fisicamente com golpes de garfo, 

sendo impedido pela genitora da vítima.Outrossim, consigno que em crimes 

praticados no âmbito doméstico, na maioria das vezes clandestinos, sem 

testemunhos, a palavra da vítima tem grande valia e é justificante, por si, 

para impor ao ofensor medidas cautelares visando preservar a sua 

integridade física e psíquica.As medidas protetivas de urgência, por sua 

própria denominação, pressupõem situação de conhecimento imediato, 

risco atual ou iminente agressão, não comportando maior lastro probatório 

para o seu deferimento.Ademais, destaca-se que a Lei nº 11.340/06, na 

tentativa de melhor proteger a mulher no ambiente doméstico e familiar, 

possibilita ao magistrado aplicar medidas de proteção independentemente 

de audiência das partes e em qualquer fase processual, até mesmo antes 

do inquérito policial, como ocorre no caso vertente.Ante o exposto, com 

base no art. 22 da Lei nº 11.340/06, CONCEDO, pelo prazo de 06 (seis) 

meses a contar desta data, as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA e determino: ao agressor o afastamento IMEDIATO do lar, 

domicílio ou local de convivência com a ofendida, e consequente 

separação de corpos (art. 22, II);ao agressor a proibição de aproximar-se, 

no limite de 500 metros, da vítima, de sua família e das testemunhas por 

qualquer meio de comunicação (art. 22, III, alíneas “a” e “b”); a proibição do 

agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, a 

fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, alínea 

“c”);Deixo de aplicar a requerida medida de prestação de alimentos e 

proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, 

venda e locação de propriedade comum, pois, por hora não vislumbro nos 

autos, elementos probatórios, ou mesmo informações mínimas suficientes 

a possibilitar a apreciação do pedido por este juízo. Reserva-se ainda à 

ofendida a opção de ingressar com pedido específico na esfera civil, onde 

as razões de fato e direito poderão ser analisadas com as cautelas 

necessárias. DETERMINO ao Oficial de Justiça responsável pelo feito que 

LAVRE TERMO circunstanciado do ocorrido, ficando desde já autorizado o 

reforço policial para cumprimento da medida. FRISE-SE AO AGRESSOR 

QUE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS SUPRA 

DEFERIDAS IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO.SIRVA A PRESENTE DECISÃO 

COMO MANDADO.Acaso a situação de risco se mantenha até a data final 

da vigência desta decisão, isto é, 10/07/2018, poderá a vítima comparecer 

em balcão de Secretaria e justificadamente postular a continuação das 

medidas, devendo assim proceder nos 30 (trinta) últimos dias do prazo 

para o fim das medidas, é dizer, entre os dias 10/06/2018 e 

09/07/2018.Cuidando-se de ação cautelar satisfativa atípica, de cunho 

eminentemente provisório, precário, excepcional, unilateral e de urgência, 

extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

CPC.Notifiquem-se pessoalmente a vítima e o requerido para conhecimento 

e cumprimento desta sentença.Havendo interesse na revogação da 

medida por parte da vítima, a mesma deverá manifestar seu intento 

diretamente no balcão da Secretar ia.  Em caso de 

irresignação/discordância pelo requerido, deverá comparecer aos autos 

por meio de advogado constituído ou Defensoria Pública.Ciência ao 

Ministério Público. Após a intimação da vítima e do requerido, arquivem-se 

os autos.Não sendo localizado o requerido, intime-se a vítima para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o endereço atualizado. Escoado o 

prazo ou sendo desconhecido o endereço pela vítima, abram-se vistas ao 

Ministério Público para fornecê-lo, no mesmo prazo. Se o Parquet não 

apresentar o endereço no prazo estipulado, arquivem-se os autos.Resta a 

presente sentença proferida com a cláusula “rebus sic stantibus”, de 

modo que, diante de qualquer alteração fática, não obstante o 

arquivamento dos autos, seus termos poderão ser modificados.Havendo 

requerimento de quaisquer das partes, desarquivem-se e voltem-me 

conclusos.P.R.I.C.Mirassol D'Oeste, 10/01/2018 Jean Garcia de Freitas 

Bezerra, Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Regina de Lazari 

Onorio, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 2 de abril de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 243943 Nr: 4890-10.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 27 de março de 2018, às 14h00min.

Autos n°: 243943

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Calindo 

Francisco de Paula, Alex Geovane Caxito do Amaral. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito
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Saulo Pires de Andrade Martins

 Promotor de Justiça

Marcus Vinícius Esbalqueiro

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255292 Nr: 5710-92.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celestino Carmelo de Jesus Castriani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 PROCESSO/CÓD. Nº 255292

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra CESLETINO 

CARMELO DE JESUS CASTRIANI, por satisfazer os requisitos do art. 41 do 

CPP, e por existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, 

das condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71120 Nr: 3650-91.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Aguiar Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 22122 Nr: 161-27.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sipal Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Luiz Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, Fabio Luis Antônio - OAB:31.149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão do processo, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77062 Nr: 644-08.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Marlon Cristiano Buss, Eloiza 

Cristina Castelan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO, os presentes autos com a 

finalidade de intimar a parte Exequente, através de seus advogados, para 

retirarem o edital de citação expedido para a devida publicação nos 

órgãos de praxe.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77062 Nr: 644-08.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Marlon Cristiano Buss, Eloiza 

Cristina Castelan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADIR FREO, Cpf: 77916387034, Rg: 

22574018, Filiação: Maria Vedana Freo e Jose Francisco Freo, data de 

nascimento: 13/10/1974, brasileiro(a), natural de Frederico 

Westphalen-RS, convivente, empresário / produtor, rural / agriculto e 

atualmente em local incerto e não sabido ELOIZA CRISTINA CASTELAN, 

Cpf: 00012952176, Rg: 9829857-6, Filiação: Sandra Deise Zanette e Paulo 

Castelan, brasileiro(a), solteiro(a), avalista, Telefone 66 3498-6711. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A EXEQUENTE PROPÔS A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM DESFAVOR DOS 

EXECUTADOS, OS QUAIS ENCONTRAM-SE EM LOCAL INCERTO E NÃO 

SABIDO, TENDO EM VISTA QUE POR FORÇA DA "CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO Nº B10433559-7, FIRMADA EM 22/09/2011, O EXEQUENTE 

CREDITOU EM FAVOR DOS EXECUTADOS A IMPORTÂNCIA DE R$ 

1.712.700,00 (UM MILHÃO, SETECENTOS E DOZE MIL E SETECENTOS 

REAIS), PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DE 01 (UMA) PARCELA, COM 

VENCIMENTO PREVISTO PARA O DIA 22/09/2012, ACRESCIDOS DOS 

ENCARGOS LIVREMENTE PACTUADOS. OCORRE QUE OS EXECUTADOS 
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DESCUMPRIRAM COM O PACTUADO, DEIXANDO DE EFETUAR O 

PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA, VENCIDA EM 22/09/2012, 

OCASIONANDO UM SALDO DEVEDOR EM 18/02/2014 DE R$ 3.529.337,66, 

SENDO ASSIM NÃO RESTOU OUTRA ALTERNATIVA SENÃO PROPOR A 

PRESENTE AÇÃO EXECUTIVA COMO FORMA DE REAVER SEU 

CRÉDITO..."

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99423 Nr: 5961-16.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

retire em cartório a certidão comprobatória de distribuição expedida, 

comprovando as providências tomadas no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104022 Nr: 2768-56.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Jose Mayer, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helbert Fernandes Fonseca - 

OAB:PR 74.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49877 Nr: 954-19.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinho Dall Oglio Junior, Vera Arantes 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória de fls. , para promover a retirada desta. Informo, ainda, 

que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição 

no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43380 Nr: 2760-60.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Pereira Gionedis Advocacia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edegar Luis Tombini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Biolchi - OAB:MT 3.536-B, 

Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte exequente, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000374-25.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE ARMAZENS GERAIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO FELIX DE ALMEIDA SILVA OAB - MT14233/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA OAB - MT0011632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

_________ Processo nº. 1000374-25.2018.8.11.0086 Vistos. Cuida-se de 

requerimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente para 

produção antecipada de provas promovida consubstanciada em exibição 

de documento pela requerente CENTRO OESTE ARMAZÉNS GERAIS 

LTDA, em face do requerido MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, todos já 

qualificados nos autos. Segundo informado na exordial, o demandante 

ajuizou a presente medida cautelar em caráter antecedente porque almeja 

que a exibição de documentos que se encontram em posse do MUNICÍPIO 

DE NOVA MUTUM, relativo ao processo integral de cessão de terreno, 

bem como pedido de anuência para escrituração dos lotes 02 e 04 da 

Quadra C, localizado na Rua das Copaíbas, Setor Industrial Norte, 

requerido pela empresa CENTRO OESTE ARMAZÉNS GERAIS – ME, com o 

objetivo de assegurar a legalidade dos procedimentos praticados através 

de mandado de segurança a ser impetrado. Ainda, a requerente informou 

que teve seu acesso aos documentos negado pelo demandado, visto que 

este não teria respondido às notificações enviadas por ela. Desta feita, 

postulou para que lhe fosse concedida a tutela provisória de urgência, 

considerando que estariam evidenciados os requisitos do artigo 305 do 

Código de Processo Civil, quais sejam os elementos que evidenciariam a 

probabilidade de seu direito e o risco de ineficácia da medida. Informou 

que, efetivada a medida cautelar, seria proposta como ação principal 

mandado de segurança contra ato ilegal do Secretário Municipal de 

Indústria, Comércio e Turismo de Nova Mutum/MT, que se absteve de 

conceder a devida anuência para que a empresa requerente escriturasse 

os lotes 02 e 04, da Quadra C, na Rua das Copaíbas, Setor Industrial 

Norte, em Nova Mutum, sem justificativa plausível. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, tratando-se de 

procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente pelo 

autor, este deveria demonstrar expressamente os requisitos do artigo 305 

do Código de Processo Civil, vejamos: “Art. 305. A petição inicial da ação 

que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a 

lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva 

assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Pois bem. Analisando o escorço fático trazido na exordial, observo que o 

requerimento formulado pelo autor, qual seja, o de produção antecipada de 

provas, tem procedimento específico contemplado no Novo Código de 

Processo Civil, em seus artigos 381 a 383, os quais transcrevo abaixo: 

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em 

que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito 

difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a 

ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio 

adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos 

possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. § 1o O arrolamento de 

bens observará o disposto nesta Seção quando tiver por finalidade 

apenas a realização de documentação e não a prática de atos de 

apreensão. § 2o A produção antecipada da prova é da competência do 

juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. 

§ 3o A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo 

para a ação que venha a ser proposta. § 4o O juízo estadual tem 

competência para produção antecipada de prova requerida em face da 
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União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal se, na 

localidade, não houver vara federal. § 5o Aplica-se o disposto nesta 

Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou 

relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que 

exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção. Art. 382. Na petição, 

o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de 

antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais 

a prova há de recair. § 1o O juiz determinará, de ofício ou a requerimento 

da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser 

provado, salvo se inexistente caráter contencioso. § 2o O juiz não se 

pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as 

respectivas consequências jurídicas. § 3o Os interessados poderão 

requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde 

que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta 

acarretar excessiva demora. § 4o Neste procedimento, não se admitirá 

defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a 

produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Art. 383. Os autos 

permanecerão em cartório durante 1 (um) mês para extração de cópias e 

certidões pelos interessados. Parágrafo único. Findo o prazo, os autos 

serão entregues ao promovente da medida. Portanto, tendo em vista que a 

legislação processual prevê um procedimento específico para a produção 

antecipada de provas, deve este ser ajuizado pela parte, e não requerer a 

respectiva produção em sede de tutela cautelar em caráter antecedente. 

Sem rodeios, consigno que a presente demanda deve ser extinta sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, por ausência de interesse processual. O artigo 17 do 

Código de Processo Civil estabelece que para postular em juízo, é 

necessário ter interesse e legitimidade. Desta feita, a doutrina ainda se 

divide ao dispor a respeito da categoria em que os elementos interesse e 

legitimidade se enquadram atualmente, se no ramo das condições da ação 

ou, no ramo dos pressupostos processuais. No entanto, filio-me à 

corrente que entende que o interesse e a legitimidade ainda são as 

condições da ação e, portanto, devem ser analisadas como matérias 

preliminares ao conhecimento do mérito, vez que operam no plano da 

eficácia da relação processual, importando no cotejo do direito de ação 

concretamente exercido com a viabilidade abstrata da pretensão de direito 

material. Nesta seara, para que se possa falar em existência de interesse 

de agir, é imprescindível que se comprove no caso concreto o binômio 

necessidade e adequação. Nas palavras do ilustre doutrinador Humberto 

Theodoro Junior: “O interesse de agir, que é instrumental e secundário, 

surge da necessidade de obter por meio do processo a proteção ao 

interesse substancial.”[1] Portanto, deve se traduzir na necessidade de se 

utilizar o processo para satisfazer a pretensão de direito material 

deduzida, bem como na adequação da via eleita, diante do conflito 

submetido a apreciação. A presença da necessidade e da adequação é 

cumulativa e essencial para que seja oportunizada à parte a obtenção de 

uma sentença de mérito. Na hipótese em comento, entendo que a via 

utilizada pelo autor para buscar a produção antecipada de prova é 

totalmente inadequada, pois deveria ter ajuizado o procedimento previsto 

nos artigos 381 a 383 do CPC, e não pleiteado em sede de tutela cautelar 

em caráter antecedente. Ainda para corroborar tal posicionamento, 

transcrevo abaixo a lição do nobre jurista Daniel Amorim de Assumpção 

Neves acerca da adequação: “Por adequação se entende que o pedido 

formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses 

apresentado na petição inicial. Sendo a lide consubstanciada num 

resistência à pretensão de obtenção de um bem da vida, cabe ao autor 

requerer uma prestação jurisdicional que seja apta a afastar essa 

resistência, com isso liberando seu caminho para a obtenção do bem da 

vida pretendido.”[2] Concluindo a exposição de ideias, o 

interesse-adequação está intrinsecamente ligado à utilidade da prestação 

jurisdicional, estando presente quando os pedidos formulados tem aptidão 

concreta a melhorar a situação do autor. Nesse sentido, colaciono os 

julgados abaixo: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO CAUTELAR. UNIFICAÇÃO 

DA TUTELA DE URGÊNCIA. CARÁTER CAUTELAR OU SATISFATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. Impossibilidade de ajuizamento de ação cautelar de 

exibição de documentos na vigência do novo Código de Processo Civil, 

pois não há previsão legal para o processo cautelar nominado. Incumbia a 

parte autora ajuizar a ação nos termos do novo código. NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70073534497, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni 

Conti, Julgado em 22/06/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. I. 

Inadequação da via processual eleita. A ação de exibição de documentos 

não se mostra adequada, nem pode ser utilizada como meio para ter 

afirmada a inexistência do débito e prestação de informações, devendo a 

parte autora ser considerada carecedora da ação proposta. II. Honorários 

de sucumbência majorados, por expressa previsão legal. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075321323, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio 

Roque Menine, Julgado em 23/11/2017) Apelação Cível. Ação de 

obrigação de fazer, a nomenclatura. Ação cautelar inominada de exibição 

de documento, a efetiva. Sentença de indeferimento da inicial e extinção, 

sem resolução do mérito. Cautelar de natureza satisfativa não prevista no 

novo ordenamento. Medida que deve ser buscada incidentalmente, ou por 

meio de produção antecipada de provas. Precedente do E. STJ pela 

sistemática dos recursos repetitivos. Indicação da ação principal que 

pretende propor. Não cumprimento, ademais, dos requisitos exigidos pelo 

C. STJ em recurso repetitivo. Não comprovação de que a prévia 

notificação extrajudicial foi entregue e quando ocorreu. Inobservância de 

prazo razoável para atendimento da solicitação administrativa. Notificação 

extrajudicial que não preenche os requisitos para a propositura da ação. 

Reconhecimento da falta de interesse processual, visto que sem 

razoabilidade o raciocínio de negativa ou resistência da financeira. 

Extinção do processo, sem resolução do mérito, bem determinada. 

Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação 

1000909-90.2017.8.26.0596; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 

22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Serrana - 1ª Vara; Data do 

Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018) Ante todo o 

exposto, em virtude da manifesta ausência de uma das condições da 

ação, consubstanciada no interesse de agir, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, 

com fulcro no artigo 330, inciso III, e julgo extinto o PROCESSO sem 

resolução de mérito, consoante artigo 485, incisos I e VI, todos do Código 

Processual Civil. Custas pela parte requerente. Deixo de condenar a parte 

autora nos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que a 

parte contrária sequer foi citada para integrar a lide. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. [1] THEODORO JUNIOR, Humberto. 

Curso de Direito Processual Civil: Vol. I. 57. Ed. rev., atual., e ampl. Rio de 

Janeiro: Forense, 2016, p. 163. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. 

Manual de Direito Processual Civil. 8. Ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 75. 

Nova Mutum/MT, 21 de março de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000398-53.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000398-53.2018.8.11.0086 Vistos. Vistos. 

Analisando o conteúdo dos autos, verifico que a parte devedora não está 

devidamente constituída em mora, porque a notificação extrajudicial 

expedida pela demandante não foi entregue à requerida, conforme aviso 

de recebimento constante do ID 12346789, pois nele consta assinalada a 

opção “Mudou-se”. Portanto, é forçoso consignar o teor da Súmula 72 do 

STJ, a qual ressalta a importância da constituição em mora do devedor, 

assim como a disposição contida no artigo 2°, parágrafo 2°, do Decreto-Lei 

911/1969, vejamos: Súmula 72, STJ: A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Art. 

2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais 

garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor 

poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, 

salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo 

aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 
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devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Assim, em 

virtude da irregularidade apontadas acima, determino que a requerente 

proceda à emenda da petição inicial, nos termos do artigo 321, do Novo 

Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

comprove a constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento 

da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. NOVA MUTUM, 21 de março de 

2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000295-80.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA OAB - MT0015097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Processo prevento aos autos nº 1000003-32.2016.8.11.0086

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2480 Nr: 1462-09.2004.811.0086

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francismar Diego Oliveira da Cruz, Edilson Oliveira da 

Cruz. (menor repres. por sua Mãe), Edma Oliveira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISMAR DIEGO OLIVEIRA DA 

CRUZ, Cpf: 00205349145, Rg: 1659796-8, Filiação: Edima Oliveira da Silva 

e Jorge Firmino da Cruz., data de nascimento: 16/06/1988, brasileiro(a), 

natural de Diamantino-MT, solteiro(a), Telefone (66) 9601-6845, atualmente 

em local incerto e não sabido EDILSON OLIVEIRA DA CRUZ. (MENOR 

REPRES. POR SUA MÃE), Filiação: Edma Oliveira da Silva e Jorge Firmino 

da Cruz., brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido EDMA OLIVEIRA DA CRUZ. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, CONSTITUINDO NOVO ADVOGADO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Solange Aparecida de 

O. Manrique, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98848 Nr: 5620-87.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Vilhalba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANA VILHALBA, Cpf: 

03622412100, Rg: 2397340-0, Filiação: Elpidio Vilhalba e Elpiria Rosa 

Gauto, data de nascimento: 16/02/1990, brasileiro(a), natural de 

Amambai-MS, convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, CONSTITUINDO NOVO ADVOGADO. .

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Solange Aparecida de 

O. Manrique, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80239 Nr: 3391-28.2014.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Antonio Mazzardo, Claudina Maria Motter 

Mazzardo, Egídio José Mazzardo, Fabia Andréia Kamchen Mazzardo, 

Marudi Maria Mazzardo, Egino Luiz Mazzardo, Mari Tânia de Vargas 

Mazzardo, Claiton João Mazzardo, Bernardet Terezinha Mazzardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitólio Luiz Mazzardo, O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Felipe Oliveira do Carmo - 

OAB:MT 15.229, Manoel Ourives Filho - OAB:641, Robson Rondon 

Ourives - OAB:MT 4.998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MOACIR ANTONIO MAZZARDO, Cpf: 

45932620030, brasileiro(a), Telefone 65-9956-2277. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Solange Aparecida de 

O. Manrique, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42744 Nr: 2051-25.2009.811.0086

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAB, AAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANAMERY ANANIAS BRITO, Cpf: 

00646352105, Rg: 000091354898-7, Filiação: Jose Vieira de Brito e Maria 

Ananias de Brito, data de nascimento: 07/01/1983, brasileiro(a), natural de 

Joselandia-MA, solteiro(a), Telefone 9998-7215. atualmente em local 

incerto e não sabido
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Finalidade: NTIMAR ACERCA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 05/06/2018 ÀS 13:30HORAS, NA 

SEDE DO FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MUTUM.

Despacho/Decisão: designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

05/06 / 2018, às 13 h 30 min, tendo em vista que se trata de demanda de 

investigação de paternidade cumulada com requerimento para concessão 

de alimentos, de modo que deverá seguir o rito ordinário.Intime-se a 

representante do autor e a curadora especial do requerido para que 

compareçam à audiência.Intimem-se a requerente e o requerido, através 

de sua curadora especial, para indicarem a qualificação das testemunhas 

que desejam ouvir no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, 

§ 4°, do Código de Processo Civil. Saliento que apenas as testemunhas 

indicadas pela demandante deverão ser intimadas pelo Juízo.Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73362 Nr: 1878-59.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASC, MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARIMATEIA SOUSA CARVALHO, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido MARILENE SOUSA, 

Cpf: 03861211335, Rg: 26381122003-5, Filiação: Francisca Sousa, data 

de nascimento: 01/07/1989, brasileiro(a), natural de Zé Doca-MA, 

casado(a), desempregada, Telefone 65-9612-1338. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, COMPARECENDO À DEFENSORIA 

PÚBLICA DE NOVA MUTUM PARA INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA. .

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Solange Aparecida de 

O. Manrique, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91112 Nr: 633-08.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAOC, RAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BERNARDO ARRUDA ORTIZ CORREA, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido REYSLLA 

ARRUDA ORTIZ, Cpf: 04661193130, brasileiro(a), Telefone 65-9625-4590. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Solange Aparecida de 

O. Manrique, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47792 Nr: 3216-73.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciano Borges dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercantil Financeira Ltda, Rome Chinayder 

Alves Macedo de P

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCIANO BORGES DOS SANTOS, Rg: 

1245534-2, Filiação: Frnacisco Borges dos Santos e Argemira Irene 

Spindola dos Santos, data de nascimento: 01/10/1982, brasileiro(a), 

natural de Quedas do Iguaçu-PR, solteiro(a), aux. administrativo, Telefone 

99314456. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. .

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Solange Aparecida de 

O. Manrique, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84102 Nr: 1460-53.2015.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CWdS, NVMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CAMILA WALESCA DA SILVA, Cpf: 

04427577199, Rg: 23535504, natural de Diamantino-MT, solteiro(a), 

Telefone 6599461471 e atualmente em local incerto e não sabido NALVA 

VICTORIA MONTEIRO CORTEZ, data de nascimento: 26/03/2014, natural de 

Quirinópolis-GO, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Solange Aparecida de 

O. Manrique, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81241 Nr: 4171-65.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDINA SILVA SOUSA, Cpf: 

96623977104, Rg: 663367, Filiação: Maria do Rosário Silva Sousa e 

Raimundo de Sousa Borges, brasileiro(a), manicure, Telefone (63) 

99281-1344. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, COMPARECENDO NA DEFENSORIA 

PÚBLICA DE NOVA MUTUM PARA PRESTAR INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO 

ATUALIZADO DO EXECUTADO. .

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Solange Aparecida de 

O. Manrique, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49358 Nr: 443-21.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KdLF, ZAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KAINÃ DE LARA FERREIRA, Filiação: Zeli 

Aparecida de Lara e Valdecir Paim Ferreira, brasileiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido ZELI APARECIDA DE LARA, Cpf: 64766179900, 

Rg: 4026606-2, brasileiro(a), solteiro(a), funcionária pública. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

DAR ANDAMENTO AO FEITO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Solange Aparecida de 

O. Manrique, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48606 Nr: 4024-78.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCdS, ACdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS, Cpf: 

55150381187, Rg: 840377, Filiação: Fenelon Oliveira dos Santos e Maria 

da Graça de Aguiar, data de nascimento: 01/01/1972, brasileiro(a), natural 

de Barra do Garças-MT, convivente, operador de máquinas, Telefone 

65-9919-7142. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos.Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por 

VIVIANI CARLOS DOS SANTOS representada por ALICE CARLOS DA 

SILVA em face de FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS, todos já 

qualificados nos autos. Às fls. 68, a parte exequente informou a quitação 

integral do débito.Vieram os autos conclusos. É o relatório.Decido.Tendo 

em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.Decorrido o 

prazo para interposição de recurso, sem que este seja manejado, 

certifique-se o trânsito em julgado. Custas processuais e honorários 

advocatícios pelo executado, sendo que fixo os honorários advocatícios 

na importância de 10 % sobre o valor da causa.Após, 

arquivem-se.Cumpra-se. Às providências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Solange Aparecida de 

O. Manrique, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47578 Nr: 3002-82.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A2 CONSTRUTORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Diob Hudson da Silva Lima - OAB:MT-20476/O, Luciana 

Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, Tatiana Peghim 

Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A2 CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ: 

08611843000136. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT em face de A2 CONSTRUTORA LTDA - 

ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA 

1153/2008, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1153/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/07/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.182,16

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50969 Nr: 2012-57.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto 29 Comércio de Combustíveis Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Cavani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cervi - OAB:14020/MT, 

Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): POSTO 29 COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP, CNPJ: 10622204000118, Inscrição Estadual: 

13367350-2. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, CONSTITUINDO NOVO ADVOGADO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Solange Aparecida de 

O. Manrique, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41024 Nr: 351-14.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frical Indústria e Comércio de Cal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macena Transporte de Cargas Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL 

LTDA, CNPJ: 81702284000160. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se paralisado há mais de 01 (um) ano, devendo para tanto PARA 

DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, CONSTITUINDO NOVO ADVOGADO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Solange Aparecida de 

O. Manrique, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77579 Nr: 1103-10.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSM, MQMdS, EdSQ, MCQMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MICAEL DA SILVA MORAIS, data de 

nascimento: 18/09/2006, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não 

sabido MICHELLY QUEIROZ MORAIS DOS SANTOS, Filiação: Elitania da 

Silva Quieros e José Carlos Morais dos Santos, data de nascimento: 

23/12/2002, brasileiro(a), solteiro(a), estudante, Telefone 99046757, 

atualmente em local incerto e não sabido MICAELE CARLAINE QUEIROZ 

MORAIS DOS SANTOS, Filiação: Elitania da Silva Queiros e José Carlos 

Morais dos Santos, data de nascimento: 20/07/2001, brasileiro(a), natural 

de Diamantino-MT, estudante e atualmente em local incerto e não sabido 

ELITANIA DA SILVA QUEIROZ, Cpf: 02966901128, Rg: 2052398-0, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO..

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Solange Aparecida de 

O. Manrique, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32286 Nr: 1844-31.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M, JCV, LPRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JENNYFER CENTURIÃO VILHALBA, Rg: 

44.176.525-7, Filiação: Helio Cancio Vilhalba e Liz Perla Raquel Centurião, 

data de nascimento: 02/04/1988, brasileiro(a), natural de Dourados-MS, 

solteiro(a), estudante e atualmente em local incerto e não sabido LIZ 

PERLA RAQUEL CENTURIÃO, Cpf: 4081553104, Rg: 1.894.875-8, Filiação: 

Rosalina Centurião, data de nascimento: 03/05/1970, brasileiro(a), natural 

de Ponta Porã-MS, cabeleireira, Telefone 96064091. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. .

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Solange Aparecida de 

O. Manrique, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114541 Nr: 1002295-79.2017.8.11.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiagril Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Romeu Antonio Covolan, 

Vilson Covolan, Darci Covolan, Sonia Regina Soares Covolan, Berenice 

Arlete Louthcinovshy Covolan, Aparecida de Fátima Baldesin Covolan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:

 Autos n°. 1002295-79.2017.811.0086 – Código 114541

Exequente: Fiagril Ltda.

Executados: Tauá Biodiesel Ltda e outros.

Vistos em substituição legal.

Cuida-se de requerimento formulado pela parte exequente às fls. 639/640, 

postulando para que seja determinado por este Juízo que a exequente 

possa diligenciar na Fazenda da sede da Tauá Biodiesel a fim de atestar o 

depósito do milho, acompanhada por oficial de Justiça e reforço policial.

Às fls. 641/650, a parte exequente informou que a empresa TAUÁ 

BIODIESEL LTDA opôs embargos de declaração em face do acórdão que 

decidiu o agravo de instrumento n°. 1008053-77.2017.8.11.0000, 

postulando pelo afastamento da multa imposta por litigância de má-fé, 

informando que o milho objeto desta execução estaria devidamente 

depositado nos estoques das Fazendas Astro, Esperança e Silistra, todas 

localizadas no Município de Nova Mutum/MT, sede da TAUÁ BIODIESEL, 

estando a disposição para vistoria e constatação.

Sendo assim, após a juntada de cópia da petição dos embargos, a 

autenticidade do documento foi confirmada através do Sistema PJE.

Desta feita, considerando que a executada confirma que o milho estaria 

depositado nas Fazendas ali indicadas e que estão localizadas neste 

Município, bem como não há oposição por parte da executada, DEFIRO o 

requerimento de fls. 639/640.

Assim, determino a realização de vistoria in loco, por oficial de justiça, o 

qual poderá se fazer acompanhar de representante da exequente, nas 

Fazendas indicadas às fls. 649, para que se constate se o milho objeto de 
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penhor está realmente depositado, devendo o Sr. Meirinho certificar o 

volume de milho depositado nas respectivas fazendas.

Defiro ainda o reforço policial para o acompanhamento da respectiva 

diligência, caso seja necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71146 Nr: 3677-74.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidovino Trevisol e Cia Ltda - ME, Leide Laura da Silva 

Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerdau Aços S/A, Serasa Experian 

(Cuiabá-MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:MT 14.992-A, Vania Wongtschowski - 

OAB:183.503/OAB-SP

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para se manfestarem 

sobre as informações trazidas aos autos pelas instituições bancárias e 

pelo Cartório do 2º Ofício de Nova Mutum, requerendo que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74158 Nr: 2683-12.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Massey Fergusson Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloiza Cristina Castelan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Pedro Roberto Romão - OAB: SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte requerente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre a Carta Precatória devolvida sem cumprimento por falta 

de recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72078 Nr: 580-32.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EME - Comercio de Produtos de Informatica 

Ltda -Meldola Tecnologia e Informatica, Tamara de Paula de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de seu advogado, 

para que retire o Edital de Citação para publicação, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76040 Nr: 4616-20.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Celta Ltda - EPP/ Construtora Celta 

Ltda - ME, Marcos Alves Nogueira, Ivonete Silva da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de seu advogado, 

para que retire o Edital de Citação para publicação, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76035 Nr: 4611-95.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelmir Piovesan - ME (Piovesan Prestação de 

Serviços), Gelmir Piovessan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de seu advogado, 

para que retire o Edital de Citação para publicação, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73198 Nr: 1718-34.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Transportes Ltda, Marlon Cristiano Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:MT 11.876-A, Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de seu advogado, 

para que retire o Edital de Citação para publicação, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82474 Nr: 438-57.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Aparecida Rodrigues de Lima Vitoriano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pneulink Importação e Comercio de Pneus Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Lodi Chaves - 

OAB:63524/RS

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte requerente, por seus advogados, para 

apresentar o resumo da inicial para a expedição do Edital de Citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 25792 Nr: 311-08.2004.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tadeu Eduardo de Toledo Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hebersat Mapas e Projetos Ambientais Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sinval Pereira dos Santos - 

OAB:5419/MT
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 Nos termos da legislação vigente e do art. 794 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar o advogado da parte requerida, para 

comprovar que deu ciência ao mandante (art. 122 do CPC) acerca da 

renúncia comunicada nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76301 Nr: 4869-08.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Três Irmãs Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 68, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80026 Nr: 3172-15.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dieter Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A, Rosangela da Rosa Correa - OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 67/68, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71627 Nr: 141-21.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidovino Trevisol e Cia Ltda - ME, Leide Laura da Silva 

Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Benedito de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 63, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50670 Nr: 1723-27.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocellin Agro Mercantil Ltda., Domingos Mocellin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Gemelli, Siomara Rospierski Gemelli, 

Pedro Gemelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira Braga 

Negrão - OAB:7330/MT, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B, Osvaldo 

Pereira Braga - OAB:6013

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido andamento ao feito,requerendo o que entender de direito sob 

pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 75150 Nr: 3705-08.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucio Arnhold

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.042 da CNGC, impulsiono 

estes autos à expedição de matéria para imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora, por meio de seu advogado, da juntada do Laudo 

Pericial de fls. 94/97, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47268 Nr: 2692-76.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Soliman Comércio de Motocicletas - ME, 

Márcia Solimam, Alexandre Zambenedetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 149 e na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC 

determino o bloqueio on-line, via sistema BACENJUD, tomando por base o 

CPF/CNPJ das executadas Márcia Soliman e Márcia Sliman Comércio de 

Motocicletas ME.

 Os autos permanecerão em Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

 Desde já, em não havendo o pagamento, DETERMINO que se proceda à 

consulta e à efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC/MT.

 Caso as buscas restem positivas, intime-se o executado. Caso restem 

negativas, intime-se o exequente para se manifestar em cinco dias.
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 Por fim, defiro o pedido de citação do executado Alexandre Zambenedetti, 

uma vez que o exequente fornecerá os meios para efetivação do ato.

 Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51248 Nr: 2281-96.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Faccio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. Montagens de Câmara Frigoríficas Ltda, 

Valdirene da Silva Fontoura, Inácio Dilkin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIR FACCIO, Cpf: 38577895904, Rg: 

13/R-945.585, Filiação: Olga Domênico Guerra Faccio e Antonio Faccio, 

brasileiro(a), casado(a), técnico em contabilidade. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(CINCO) DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto DAR ANDAMENTO AO FEITO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 02 de abril de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81066 Nr: 4052-07.2014.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdSK, AdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Negisléa de Oliveira Lima - 

OAB:22.513/O

 “As partes acordaram que a parte Requerida irá pagar 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, correspondente a R$286,20 (duzentos e 

oitenta e seis reais e vinte centavos), até dia 10 (dez) de cada, a iniciar no 

dia 10/04/2018, que deverá ser depositado diretamente na conta da 

genitora do menor, conta bancária da Caixa Econômica Federal, agência 

nº. 1385, operação nº. 013. Conta nº. 00081615-8, de titularidade de 

Adriana dos Santos. As partes acordam que o reajuste será de acordo 

com a variação do salário mínimo. As partes acordam que as despesas 

extraordinárias (médicas, hospitalares, odontológicas, laboratoriais e 

material escolar) serão rateadas em 50% para cada parte. As partes 

acordam ainda que o Requerido poderá exercer o direito de visitas do 

menor de forma livre, devendo apenas comunicar previamente a genitora 

do Requerente. As partes informam neste ato os contatos telefônicos para 

melhor comunicação: Requerente: (66) 98401-1922; Requerido: 

(66)99943-2840. Declaram que não há nenhum valor a receber”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-36.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO)

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010001-36.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: LUIS FELIPE LAMMEL REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Determino seja 

expedido o Alvará quanto ao valor incontroverso. Intime-se a parte 

requerida para manifestar acerca de id. 11977244. Defiro a Execução de 

Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a 

classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de 

seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), sem honorários 

advocatícios por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no 

primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 2 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-08.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE MATTOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT15530/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000358-08.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FELIPE DE MATTOS DOS SANTOS REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT Vistos, etc. 

Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos 

autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a 

prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, 

de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Quanto à alegação em 

preliminar de contestação quanto à ausência de documentos 

indispensáveis à propositura, esta se confunde com o mérito e com ele 

será analisada. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Felipe de Matos dos 

Santos em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil (art. 

373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Noticia o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por um débito que aduz ser 

indevido e que ao procurá-la para esta confirmou que a negativação era 

indevida e que estaria providenciando a respectiva baixa com urgência, o 
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que não aconteceu. Fatos que motivaram o ajuizamento da presente ação. 

No entanto, em contestação, a Reclamada resistiu as alegações da inicial 

e apresentou provas suficientes da existência da dívida, por meio dos 

extratos bancários de onde se denota a utilização de limite de cheque 

especial e pelo contrato de abertura de conta e ficha cadastral 

devidamente assinados pelo Reclamante de onde se infere que este é 

cooperado da instituição financeira. Demonstrada a existência de relação 

jurídica entre as partes, não há que se falar em desconhecimento do 

débito referente à utilização de limite da conta, pois era ônus do 

Reclamante demonstrar, ou pelo menos oferecer início de provas de que o 

débito é indevido ou que estava quitado. A corroborar com este 

entendimento, colaciono o seguinte julgado: EMENTA: AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. REVELIA. 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA 

DE CITAÇÃO RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO NO 

ENDEREÇO DA EMPRESA RÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DA 

CITAÇÃO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. 

MÉRITO. UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA 

EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. REFORMA DA SENTENÇA. 

PROVIMENTO DO APELO. 1. "A citação por via postal é aperfeiçoada 

quando recebida a carta no endereço certo e atualizado da pessoa 

jurídica, mesmo que a assinatura do aviso de recebimento - AR -, seja de 

funcionário subalterno ou terceirizado, a serviço da ré" (TJRS; AC 

280493-19.2013.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. 

Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos; Julg. 28/08/2013; DJERS 

05/09/2013). 2. Comprovada a existência da dívida, a inclusão do nome do 

devedor nos Órgãos de Proteção ao Crédito se caracteriza como 

exercício regular de direito do credor. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do 

Processo Nº 00261683720088150011, 4ª Câmara Especializada Cível, 

Relator DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA. j. em 

22-09-2015) Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da 

prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com 

ausência do dever deste em ao menos consignar indícios de suas 

alegações. A inversão do ônus da prova é técnica de julgamento, a 

Reclamada tem o dever de provar aquilo que possível dentro da sua 

realidade, somente. Assim, o Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. No mais, cumpre esclarecer que a 

responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, consoante a 

Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Deste modo, não há falar em responsabilização da Reclamada 

pela alegada ausência de notificação do Reclamante acerca da inscrição 

do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, comprovada a 

relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na 

anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, 

assim, a negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu 

a Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. No mais, opino pela 

revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 9445729 ]. 

É o projeto de sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-44.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

E. DA C. ROCHA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 8010231-44.2016.8.11.0086 Valor causa: R$ 

20.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: REQUERENTE: E. DA C. ROCHA EIRELI - ME 

Advogado do(a) REQUERENTE: OLIANI RASPINI - MT0014330A 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE 

BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT0013245S-A Certifico e dou 

fé que o Recurso protocolado no ID 12156139 é tempestivo. Certifico ainda 

que o Recorrente recolheu devidamente o preparo recursal. Em 

cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 2 de abril de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000562-52.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO MEOTTI JUNIOR (REQUERENTE)

JOANNA ROBERTA CORREA MARQUES MEOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO OAB - MT0017962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

1000562-52.2017.8.11.0086 REQUERENTE: MARCELINO MEOTTI JUNIOR, 

JOANNA ROBERTA CORREA MARQUES MEOTTI REQUERIDO: UNIMED 

NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

Vistos, etc. Opino pelo acolhimento da justificativa de ausência à audiência 

de conciliação, conforme petição de id. 10866220 e seus anexos. Desta 

forma, converto o julgamento em diligência para que seja designada nova 

data para sessão de conciliação intimando-se Reclamantes e Reclamada 

para comparecimento. Consigno que não comparecendo as partes 

Reclamantes, o processo será extinto, nos termos do artigo 51, inciso I da 

Lei 9.099/95 e não comparecendo a parte Reclamada, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz, consoante se extrai do artigo 20 da mesma 

lei. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente projeto 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-85.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDINELSON COELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

1000036-85.2017.8.11.0086 REQUERENTE: EDINELSON COELLI 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. Vistos, etc. A 

audiência de conciliação outrora designada restou negativa ante a 

ausência de citação da Reclamada. Desta forma, opino pela conversão do 

julgamento em diligência para que seja designada nova data para sessão 

de conciliação. Cite-se a Reclamado no endereço informado na petição de 

id. n. 9951651 e intimem-se o Reclamante para comparecimento. Consigno 

que não comparecendo a parte Reclamante, o processo será extinto, nos 

termos do artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 e não comparecendo a parte 

Reclamada, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz, consoante se extrai do 

artigo 20 da mesma lei. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, o despacho proferido pela juíza leiga desta 

comarca. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de março de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28235 Nr: 1241-89.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alves Cimi & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Francisco Donini - 

OAB:3529-A/MT, Manoel Francisco da Silva - OAB:3529-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIS FELIPE 

LAMMEL, para devolução dos autos nº 1241-89.2005.811.0086, Protocolo 

28235, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-72.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000399-72.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCIANO FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, conforme se depreende da certidão de id. n. 

12606805 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 2 de março de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-37.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIVANIA DE MELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000757-37.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JUCIVANIA DE MELO DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, 

opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia apresentada. Jucivania de Melo da Silva ingressou com a 

presente Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais 

em face de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros relatando 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer. 

Desta forma propôs a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima, por se tratar cessão de crédito e a combater a 

existência de danos morais. Todavia, as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto do apontamento 

junto aos órgãos de proteção ao crédito é devido, deixando de carrear 

aos autos o contrato entabulado entre a Reclamante e o suposto cedente 

do crédito, documento este imprescindível no amparo de suas alegações e 

apto a constatar a alegada inadimplência. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de cessionária, tem o dever de 
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demonstrar a origem do débito objeto do contrato de cessão de crédito, 

impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 333, inciso II, do CPC, ônus do 

qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo prova da dívida, no montante 

de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua cobrança, bem como o 

cadastramento da parte autora nos órgãos de restrição de crédito. A 

verba honorária restou adequadamente fixada na origem, na forma do 

artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não merecendo 

majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM CESSÃO. 

CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. MANUTENÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca 

dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao 

réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele 

direito II - Inexistindo provas acerca da existência da dívida motivadora do 

ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito pelo 

cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de inscrição indevida 

em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se 

satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. IV - 

Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, cabível a 

indenização pelos danos morais experimentados pela parte autora. V - 

Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a reparação 

por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco 

pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e 

prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de Fevereiro de 2014 e 

publicado em 18/02/2014). (g.n.) Neste cenário, a Reclamante afirma não 

reconhecer a dívida, desta forma, incumbia a Reclamada instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Entretanto, considerando a demora da Reclamante 

em procurar meios de recuperar o crédito na praça e, principalmente, 

diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai 

fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito 

a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo 

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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MARIA CLAUDICEIA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000755-67.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA CLAUDICEIA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por preencher os requisitos do 

artigo 14 da Lei 9.099/95, opino pelo recebimento da petição inicial. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, pois 

se mostra claro tal interesse uma vez que busca o Reclamante o 

provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. Presente o 

interesse de agir, não há que se falar em ausência de pretensão resistida. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Maria Claudiceia dos Santos em desfavor 

de Banco Bradesco S.A. Expõe a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado 

em razão de um débito que aduz desconhecer. Desta forma propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência dos débitos e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não 

elide as pretensões da Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade 

do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, apesar das ilações do Reclamado, 

suas alegações não subsistem, pois não apresentou prova mínima de que 

o valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado com a Reclamante de 

onde pudesse se inferir que este anuiu com a prestação de serviços 

bancários, provas estas que, se existentes, seriam capazes de amparar 

as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 
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BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) In 

casu, a Reclamante afirma não reconhecer as dívidas, desta forma, 

incumbia ao Reclamado instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da origem do débito, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o 

Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

[CPC, art. 373, II], vez que não demonstrou a existência e licitude do débito 

que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foram comprovados 

ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do 

Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. No entanto, diante da 

inércia da Reclamante em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai 

fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar a Reclamante a quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito 

a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95]. Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo 

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000351-16.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOAO PEDRO RODRIGUES DE ALMEIDA REQUERIDO: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Com esteio no artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para a 

produção de novas provas. De início, opino pelo acolhimento da preliminar 

de ilegitimidade passiva arguida por Dismobras Importação, Exportação e 

Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos Ltda., uma vez que a inscrição 

do nome do Reclamante no cadastro de inadimplentes foi levada a efeito 

exclusivamente pela segundo Reclamado, o que enseja a exclusão da 

primeira Reclamada da polaridade passiva da presente ação, ante a sua 

flagrante ilegitimidade, extinguindo o processo com relação a ela nos 

moldes do artigo 485, inciso VI do CPC. No mesmo sentido, opino pela 

admissão da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Banco 

Bradesco S.A. por se tratar de mero recebedor dos valores, bem como 

por não haver nos autos informações de que tenha falhado no repasse do 

valor recebido ao credor. Passo a apreciar o mérito. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais e 

Pedido de Antecipação de Tutela proposta por João Pedro Rodrigues de 

Almeida em desfavor de Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo. O 

Reclamante sustenta que adquiriu um produto em parcelas no 

estabelecimento comercial denominado Dismobras Importação, Exportação 

e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. financiado pelo primeiro 

Reclamado e que adimpliu regularmente todas as parcelas, não obstante 

constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito referente à parcela com vencimento em 11/03/2017, no valor de R$ 

175,48 [cento e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos]. Alega 

que a inscrição é indevida, pois a parcela estava devidamente quitada e 

apresenta o comprovante de pagamento. Desta forma, propôs a presente 

ação requerendo indenização por danos morais. Em sede de contestação 

o Reclamado não traz nenhum argumento sólido e apto a eximi-lo da 

responsabilidade que lhe sobrevém e não apresenta documento que 

contraponha as alegações do Reclamante, vez que não demonstrou a 

licitude da inscrição restritiva de crédito, bem como se opõe ao pedido de 

indenização por danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito [art. 

373 I e II]. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo dessas premissas, da documentação 
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apresentada pelo Reclamante, é fácil verificar que o vencimento do débito 

era realmente no dia 11/03/2017, mesma data constante do extrato da 

Serasa e que o pagamento foi efetuado no dia 25/03/2017, ou seja, com 

apenas 14 [quatorze] dias de atraso, o que demonstra que o Reclamante 

cumpriu, ainda que extemporaneamente, com sua obrigação e que a 

restrição de crédito mantida em seu nome até o mês de junho de 2017 se 

mostra arbitrária e indevida, dado o prazo razoável que o credor possui 

para baixar a negativação após a detecção do pagamento. Portanto, o 

Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

[CPC, art. 373, I], vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição 

manutenção do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do 

Reclamado ao inscrever e manter o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito comprovadamente quitado. O apontamento 

do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. Da inscrição indevida em cadastros de 

inadimplentes exsurge o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange a 

quantificação da indenização, ressalto que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 [sete mil reais], quantia 

esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa do Reclamante, 

refletindo no patrimônio do Reclamado de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Pelo exposto, opino pela exclusão de Dismobras Imp. Exp. 

Distr. Moveis S/A. e Banco Bradesco S.A., do polo passivo da presente 

ação, ante a sua ilegitimidade, com fundamento no artigo 485, inciso VI do 

Código de Processo Civil e; Opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR o Reclamado Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo a pagar ao 

Reclamante o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização 

por danos morais, atualizado monetariamente pelo INPC a partir desta data 

e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Outrossim, 

opino pela manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 

n. 9444393]. Sem custas processuais e honorários advocatícios [art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-77.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000334-77.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ADILSON DOS SANTOS REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

portanto, dispensável dilação probatória, nos termos do artigo 335, inciso I, 

do CPC. Opino pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pela primeira Reclamada tendo em vista que é a comerciante do 

aparelho, portanto, integrante da cadeia de fornecedores, possuindo 

legitimidade passiva para responder pelo vício do produto. Colaciono os 

seguintes julgados neste sentido: BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE 

MICROCOMPUTADOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA COMERCIANTE DO PRODUTO. AFIRMATIVA DE QUE A 

FABRICANTE SE ENCONTRA IDENTIFICADA. IRRELEVÂNCIA. 

SOLIDARIEDADE PASSIVA QUE DECORRE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO 

LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. O fato de haver identificação da fabricante 

não determina a exclusão da (TJ-SP - APL: 00488869120108260224 SP 

0048886-91.2010.8.26.0224, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

17/12/2013, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/12/2013). (g.n.) E ainda, quando a garantia estendida: RECURSO 

INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA 

ESTENDIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOJA, A QUAL OFERECE 

GARANTIA ESTENDIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO 

CONCRETO. BEM ESSENCIAL. O fato de as Lojas Colombo S/A ter 

oferecido a garantia estendida, ainda em vigência quando constatado o 

vício, a faz integrar a cadeia de fornecedores e, portanto, possuir 

legitimidade para figurar no polo passivo, nos termos do art. 18 do CDC . 

Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004763835, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa 

Casagrande, Julgado em 25/02/2014). (g.n.) Assim, resta configurada a 

legitimidade passiva da Reclamada para responder a todos os termos da 

presente ação. De igual modo, opino pela rejeição da preliminar de 

incompetência do juízo por necessidade de produção de prova pericial, 

pois o deslinde da questão prescinde de tal providência. Passo a analisar 

o mérito. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

proposta por Adilson dos Santos em desfavor de Dismobras Importação, 

Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S.A. e LG 

Electronics do Brasil Ltda. Pois bem, pela dinâmica de distribuição do ônus 

da prova insculpida no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo 

Civil, compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo os artigos 337 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao 

réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões 

de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Sustenta o Reclamante 

que em dezembro de 2015 adquiriu na loja Reclamada um MINI SYSTEN da 

marca LG, preto, no valor de R$ 3.695,28 [três mil seiscentos e noventa e 

cinco reais e vinte e oito centavos] divido em 12 [doze] parcelas de R$ 

385,39 [trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos] cada, 

totalizando o montante de R$ 4.624,68 [quatro mil seiscentos e vinte e 

quatro reais e sessenta e oito centavos], em razão de encargos de 

financiamento. Relata que recebeu o produto em janeiro de 2016 e que ao 

liga-lo percebeu que não estava em perfeito estado de funcionamento, 

aduzindo que os altos falantes estavam queimados, a entrada USB não 

funcionava e que faltava o controle remoto. Narra que solicitou reparo ou 

troca, mas que o aparelho retornou no mês de março com o mesmo 

problema. Afirma que novamente em abril encaminhou o produto para a 

loja City Lar, porém, fora informado que o produto não seria substituído 

nem seu dinheiro seria devolvido e que o aparelho fora encaminhado à 
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assistência técnica, porém, nunca mais recebeu qualquer informação. 

Desta forma, propôs a presente ação requerendo a devolução do 

montante que pagou pelo produto e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação a Reclamada não comprova ter tomado as medidas 

para atender o Reclamante no sentido de sanar o defeito apresentado no 

produto, seja pela substituição, seja pela devolução do dinheiro. Bem como 

não comprova que o aparelho tenha retornado da assistência técnica e 

sido entregue ao Reclamante em condições de uso. Quanto à segunda 

Reclamada, observo que, apesar de ter comparecido a audiência de 

conciliação, a mesma deixou de apresentar contestação, no entanto, 

afasto a aplicação dos efeitos da revelia a teor do inciso I, do artigo 344 

do CPC. Neste contexto, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

tanto pela Lei Civil, quanto pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Portanto, em que pese às alegações da Reclamada, esta não comprovou 

que o produto encontra-se em perfeitas condições de uso, ou que tenha 

solucionado o defeito dentro do prazo que a lei estabelece (art. 18 § 1º do 

CDC). Analisando detidamente os autos, verifico a inexistência de dúvidas 

de que o Mini System apresentou defeito, ocasionando ao Reclamante a 

impossibilidade de utilizá-lo conforme pretendia. É certo que o produto 

apresentou defeitos que não guardam relação exclusiva com o uso 

regular, mas sim de evidente problema de fabricação, assim sendo, 

estando presentes os elementos da responsabilidade civil, surge para a 

Reclamada o dever de indenizar a Reclamante, conforme se apurou. Com 

base nessas premissas, é imperiosa a condenação solidária das 

Reclamadas a restituírem ao Reclamante o montante desembolsado pelo 

aparelho com defeito, devidamente corrigido. Quanto ao pleito de danos 

morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização, mas considerando os 

transtornos suportados pela Reclamante, ao adquirir por duas vezes um 

produto defeituoso, tenho que restaram comprovados não só a má 

prestação de serviços como o abalo moral, sobrevindo o dever de 

indenizar. Pois que, se acaso ocorresse a prestação dos serviços de 

forma adequada, a Reclamante não teria sofrido perdas materiais e nem 

saído da normalidade do seu estado anímico, restando abalada as suas 

emoções. O Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 14 assevera 

que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

Assim, reputa-se existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Colaciono 

julgado desta Corte a seguir: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 1ª Turma Recursal Única Recurso 

Inominado nº 0028841-68.2013.811.0001 Origem: Segundo Juizado 

Especial Cível de Cuiabá Recorrente: Romera Moveis e Eletrodomésticos 

Ltda. Recorrida: Norberta de Lima Ferreira EMENTA RECURSO 

INOMINADO. TELEVISÃO. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO 

LEGAL. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE EXTRAJUDICIALMENTE 

SEM ÊXITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo vício do produto cujo 

problema não é solucionado em definitivo no trintídio legal, surge o direito à 

parte de ver restituído o valor por ele despendido. Descumprimento 

contratual que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano, pois 

a parte adquiriu refrigerador, o qual apresentou vício que impossibilitou 

sua utilização desde sua entrega. Tentativas de solução do impasse via 

extrajudicial, sem êxito. Para a fixação de indenização por danos morais, 

deve o magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a 

extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte 

requerida para a ocorrência do evento, não devendo ser reduzido o 

quantum arbitrado quando observados os critérios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. Danos materiais comprovados no importe de R$ 1.090,00 

(mil e noventa reais). Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 

(seis mil reais) que não comporta redução. Sentença mantida pelos seus 

próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95 

[(Procedimento do Juizado Especial Cível 288416820138110001/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 

08/11/2016)]. Nesse caminhar, se de um lado o Código Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). No que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. In casu, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial para o fim de CONDENAR as 

Reclamadas, de forma solidária, a restituírem ao Reclamante a quantia de 

R$ 4.624,68 (quatro mil e seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e 

oito centavos) que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

da data do desembolso e acrescido de juros de mora e 1% ao mês a partir 

desta data e CONDENAR as Reclamadas, de forma solidária, a pagarem ao 

Reclamante a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da 

citação e acrescida de correção monetária a partir desta data, com 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e condenação a verba honorária nesta 

fase em observância ao disposto nos artigos 54 e 55, ambos da Lei n.º 

9.099/95. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-75.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NOELMA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000015-75.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: NOELMA DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que atende aos requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para a 

produção de novas provas. Ainda, de antemão, opino pelo indeferimento 

do pedido de desistência da ação formulado sob a id. n. 12010471 pois o 

presente caso se amolda à exceção prevista na parte final do enunciado 

n. 90 do FONAJE. Vejamos: “A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte - MG)”. Pois bem, trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de débito c.c. Indenização por Danos 
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Morais aforada por Noelma dos Santos Silva em desfavor de Telefônica 

Brasil S.A. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Noticia a Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por débito que alega desconhecer, aduzindo que 

tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. No entanto, 

em contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio de um 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente assinado 

pela Reclamante, cópia de seus documentos pessoais, faturas, relatório 

de ligações e telas sistêmicas de onde se denota pagamentos de diversas 

faturas pretéritas, o que demonstra a regularidade da contratação e 

utilização do serviço telefônico. Ou seja, a Reclamada apresentou 

documentação idônea e satisfatória acerca do negócio jurídico firmado e 

demonstrou a origem e a validade do débito. Com relação aos documentos 

probantes apresentados pela Reclamada, colaciono recente julgado da 

Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 1 Recurso 

Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: 

NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, assim, a negativação do nome da Reclamante não só é 

legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse 

contexto, não se desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, principalmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Por fim, da 

análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de 

má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente afetado. Cito ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA 

ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a comprovação de 

uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma lesão efetiva (o 

dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra (nexo causal). 2. 

Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste responsabilidade civil 

pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância de má-fé consiste na 

conduta processual eivada de deslealdade. Comprovada a malícia, deve 

ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação cível conhecida e não provida, 

mantida a rejeição da pretensão inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 

MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, 

Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). 

Como é sabido, não há relação entre a gratuidade de justiça e a multa por 

litigância de má-fé, consoante se extrai da primeira parte do artigo 55 da 

Lei 9.099/95, que excepciona claramente o litigante de má-fé. Vejamos: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das 

custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à 

multa de 2% (dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, 

de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 

9.099/95, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Ana Lídia 

d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LUIZ DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000011-38.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GUSTAVO LUIZ DE PAULA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por preencher os requisitos do 

artigo 14 da Lei 9.099/95, opino pelo recebimento da petição inicial. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Previamente, 

opino pelo afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 11288907 dos autos. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Gustavo Luiz de Paula em desfavor de 

Banco Bradesco S.A. O Reclamante relata que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado 

em razão de um débito que aduz desconhecer. Desta forma propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não 

elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade 

do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, apesar das ilações do Reclamado, 

suas alegações não subsistem, pois não apresentou prova mínima de que 

o valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante de 

onde pudesse se inferir que este anuiu com a prestação de serviços 

bancários, provas estas que, se existentes, seriam capazes de amparar 

as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 
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CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) In 

casu, o Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação 

jurídica com o Reclamado, desta forma, incumbia a este instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não demonstrou a existência e licitude do débito que pudesse ensejar 

a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do 

Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de proteção ao 

crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua responsabilidade. 

O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. No entanto, considerando a demora do Reclamante 

em procurar meios de recuperar seu crédito na praça e, principalmente, 

diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai 

fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 14 de março de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-81.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000767-81.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EDILSON DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende da certidão de id. 

n. 13497276 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 14 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-82.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CICERO PAIVA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000560-82.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO CICERO PAIVA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por preencher os requisitos do 

artigo 14 da Lei 9.099/95, opino pelo recebimento da petição inicial. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 
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instrução e julgamento para a produção de novas provas. Previamente, 

opino pelo afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 9859827 dos autos. 

Cuida-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c. Inexigibilidade de 

Débito e Indenização por Danos Morais proposta por Antonio Cícero Paiva 

Silva em desfavor de Banco Bradesco S.A. Expõe o Reclamante que seu 

nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

Reclamado em razão de um débito que aduz desconhecer. Desta forma 

propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação o 

Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima 

e a combater a existência de danos morais. Pois bem, apesar das ilações 

do Reclamado, suas alegações não subsistem, pois não apresentou prova 

mínima de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de 

comprovar por meio de documentos, como o contrato entabulado com o 

Reclamante de onde pudesse se inferir que este anuiu com a prestação 

de serviços bancários, provas estas que, se existentes, seriam capazes 

de amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Resta 

esclarecer que apenas o extrato bancário apresentado pelo Reclamado 

não é suficiente para se afirmar a existência do débito, por se tratar de 

prova de produção unilateral e ante a ausência de outros documentos. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES 

DESDE A DATA EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O 

ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE 

TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO 

ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO 

HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA 

DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE 

NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 

DA CONTA PARA DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR 

COBRADO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE 

GEROU SALDO NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA 

DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. 

AGIR DO BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. 

DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) In 

casu, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia 

ao Reclamado instruir sua contestação com provas irrefutáveis da origem 

da dívida, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não demonstrou a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. No entanto, diante da 

inércia do Reclamante em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai 

fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000018-30.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por preencher os requisitos do 

artigo 14 da Lei 9.099/95, opino pelo recebimento da petição inicial. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Previamente, 

opino pelo afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 11290015 dos autos. Opino, 

outrossim, pelo desacolhimento da preliminar de prescrição, pois, por se 

tratar de falha na prestação do serviço, o prazo prescricional a ser 

observado é o de 5 [cinco] anos, nos termos do artigo 27 do Código de 

Defesa do Consumidor, não tendo transcorrido tal prazo. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos 

Morais proposta por José Carlos de Oliveira em desfavor de Banco 

Bradesco S.A. Expõe o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de 

três débitos que aduz desconhecer. Desta forma propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência dos débitos e indenização por 
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danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não elide as 

pretensões do Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade dos 

débitos, afirmando ser as anotações restritivas legítimas e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, apesar das ilações do Reclamado, 

suas alegações não subsistem, pois não apresentou prova mínima de que 

os valores objetos das inscrições restritivas são devidos, deixando de 

comprovar por meio de documentos, como o contrato entabulado com o 

Reclamante de onde pudesse se inferir que este anuiu com a prestação 

de serviços bancários, provas estas que, se existentes, seriam capazes 

de amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES 

DESDE A DATA EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O 

ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE 

TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO 

ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO 

HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA 

DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE 

NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 

DA CONTA PARA DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR 

COBRADO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE 

GEROU SALDO NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA 

DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. 

AGIR DO BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. 

DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) In 

casu, o Reclamante afirma não reconhecer as dívidas, desta forma, 

incumbia ao Reclamado instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da origem dos débitos, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o 

Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não demonstrou a existência e licitude dos 

débitos que pudessem ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foram 

comprovados ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. No entanto, diante da inércia do Reclamante em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.000,00 

(três mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para DECLARAR 

inexistentes os débitos objetos das inscrições restritivas e para 

CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95]. Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-60.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA BENEDITA DE SOUZA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000016-60.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: DILMA BENEDITA DE SOUZA RAMOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por preencher os requisitos do 

artigo 14 da Lei 9.099/95, opino pelo recebimento da petição inicial. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, pois 

se mostra claro tal interesse uma vez que busca o Reclamante o 

provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. Presente o 

interesse de agir, não há que se falar em ausência de pretensão resistida. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Dilma Benedita de Souza Ramos em 

desfavor de Banco Bradesco S.A. Expõe a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado 

em razão de um débito que aduz desconhecer. Desta forma propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência dos débitos e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não 

elide as pretensões da Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade 

do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, apesar das ilações do Reclamado, 

suas alegações não subsistem, pois não apresentou prova mínima de que 

o valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado com a Reclamante de 

onde pudesse se inferir que este anuiu com a prestação de serviços 

bancários, provas estas que, se existentes, seriam capazes de amparar 

as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 
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POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) In 

casu, a Reclamante afirma não reconhecer as dívidas, desta forma, 

incumbia ao Reclamado instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da origem do débito, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o 

Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

[CPC, art. 373, II], vez que não demonstrou a existência e licitude do débito 

que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foram comprovados 

ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do 

Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

2.000,00 [dois mil reais], quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade considerando que a Reclamante possui 

diversas anotações além daquela objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos. Ademais, tal 

valor se afigura justo ao considerar o longo período em que o nome da 

Reclamante esteve com restrição, bem como ante a sua demora em 

procurar meios de recuperar o crédito na praça e, principalmente, diante 

de sua inércia em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja 

por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-72.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NICOLAU DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000593-72.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE NICOLAU DA SILVA FILHO REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. O 

Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de conciliação, 

conforme se depreende do evento n. 13097663 destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-72.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA SOARES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000496-72.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANDREA SOARES PINTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, conforme se depreende do evento n. 12886486 destes autos, 

não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 
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consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-07.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE SOUSA MENDES (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000759-07.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: REJANE SOUSA MENDES REQUERIDO: BTG PACTUAL 

SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS. Vistos, etc. Dispenso o relatório conforme permissivo do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo 

Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de 

produção de prova em audiência (CPC, 355, I). Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de 

Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por Rejane Souza 

Mendes em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Expõe a Reclamante que 

teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

por um débito que afirma desconhecer. Por esta razão, propôs a presente 

ação requerendo a desconstituição do débito e indenização por danos 

morais. Pois bem, noto que o Reclamado foi regularmente citado, 

consoante se infere do AR anexado a id n. 11197492 destes autos, 

entretanto, não compareceu a audiência de conciliação, tornando-se, 

dessa forma, revel. O Artigo 20 da Lei 9.099/95 dispõe que: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Na 

mesma esteira, o artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que: 

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Logo, o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe. É 

cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com 

contumácia, prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma 

vez que, descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como 

se vê no caso. Ora, a afirmação da Reclamante passa a adquirir o status 

de verdade formal em virtude da revelia do Reclamado, pois que, 

tratando-se de direito disponível e que não necessita ser provado em 

audiência, é perfeitamente aplicável à regra do artigo 335, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para que o juiz conheça diretamente do pedido. 

Não bastassem os efeitos da revelia, a impor a presunção de veracidade 

das alegações trazidas, cabe observar que a Reclamante fez prova 

suficiente do alegado, juntando a documentação necessária à dirimência 

da controvérsia. Assim, os pedidos de declaração de inexistência do 

débito e de indenização por danos morais são procedentes. No que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No entanto, diante da inércia da Reclamante em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e condenação a verba honorária 

por expressa vedação legal. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

pa r tes .  Ana  L íd ia  do  Carmo R ibe i ro  Ju í za  Le iga 

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000769-51.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: YASMIM SANTOS CASTRO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

O feito prescinde de dilação probatória comportando o julgamento 

antecipado do mérito, com esteio no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, estando 

os fatos suficientemente comprovados nos autos. Quanto à preliminar de 

inépcia da inicial, opino pela sua rejeição, levando em conta que a peça de 

ingresso preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Passo a 

analisar o mérito. Yasmim Santos Castro ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

em desfavor de Banco Bradescard S.A. argumentando, em síntese, que 

seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pelo referido banco por um débito que alega desconhecer, aduzindo que 

tal inscrição lhe ocasionou danos morais. Fatos que motivaram a 
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propositura da presente ação. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I 

e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Assim, em que pese os argumentos tecidos pela 

Reclamante, em contestação o Reclamado combateu suas as alegações e 

apresentou prova suficientes da existência do débito por meio das faturas 

coligidas a id. n. 11987642 dos destes autos, de onde se denota a 

utilização de um cartão de crédito denominado Pague Menos Visa 

Internacional, o que indica a existência de contratação e utilização do 

serviço bancário. O Reclamado apresentou documentação idônea acerca 

do negócio jurídico firmado e demonstrou a origem e a validade do débito. 

Desta forma, o pretendido na inicial é improcedente, posto que as 

alegações trazidas pelo Reclamado refutaram a tese da Reclamante, pois 

há traço da contratação e utilização do serviço e, diante da inadimplência 

injustificada, não há que se falar em dor, humilhação ou danos à honra. A 

documentação juntada pelo Reclamado demonstra o efetivo negócio 

jurídico celebrado e que relaciona as partes, bem como a utilização do 

benefício colocado a disposição da Reclamante, não se podendo negar 

conhecimento a origem da dívida. Vejam-se, nesse sentido, que as faturas 

exibem diversas transações realizadas em Penedo/AL, cidade natal da 

Reclamante, bem como há informações de pagamento de faturas 

pretéritas, sugerindo evidências acerca da efetiva utilização do cartão de 

crédito e que a partir da fatura com vencimento no dia 27/05/2017 não 

houve mais pagamentos, sendo esta a fatura inscrita nos órgãos de 

proteção ao crédito. Vejamos ao seguinte julgado em caso análogo: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - Fatos alegados na 

petição inicial não demonstrados pelo acervo probatório - Apresentação 

de documentos, extratos e faturas do cartão de crédito que comprovam a 

disponibilidade do crédito e a sua utilização reiterada, gerando o saldo 

devedor em discussão - Ausência de quitação da dívida - Cobrança 

devida - Dano moral - Não ocorrência - Exercício regular do direito do 

credor - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO. 

(TJ-SP - APL: 00412991920088260602 SP 0041299-19.2008.8.26.0602, 

Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 05/08/2015, 16ª Câmara 

Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2015) (g.n.) De 

outra banda, nada há nos autos para que se possa colocar em dúvida a 

veracidade dessa prova documental, amplamente hábil à comprovação da 

efetiva contratação, até porque não há alegação de falsidade documental. 

Por sua vez, a inadimplência contratual da Reclamante está evidenciada 

pela falta de prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada 

justificando a alegação despropositada e genérica de desconhecimento do 

débito. Por assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não 

há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

da Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício 

regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

mas, especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inicial com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 14 de março de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000592-87.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EDVAN EMIDIO DOS SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, 

opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia apresentada. Edvan Emídio dos Santos ingressou com a 

presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por 

Danos Morais em face de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos 

Financeiros relatando que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de dois débitos que 

alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação a Reclamada não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade dos débitos, afirmando 

serem as anotações restritivas legítimas, por se tratar cessão de crédito e 

a combater a existência de danos morais. Todavia, as alegações da 

Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que os valores 

objetos dos apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito são 

devidos, deixando de carrear aos autos o contrato entabulado entre o 

Reclamante e o suposto cedente do crédito, documento este 

imprescindível no amparo de suas alegações e apto a constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de 

cessionária, tem o dever de demonstrar a origem do débito objeto do 

contrato de cessão de crédito, impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 

333, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo 

prova da dívida, no montante de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua 

cobrança, bem como o cadastramento da parte autora nos órgãos de 

restrição de crédito. A verba honorária restou adequadamente fixada na 

origem, na forma do artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não 

merecendo majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM 

CESSÃO. CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. 

PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. 

MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe 

fazer prova acerca dos fatos alegados como fundamento do invocado 

direito, assim como ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos daquele direito II - Inexistindo provas acerca da existência da 

dívida motivadora do ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao 

crédito pelo cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do 

dano moral se satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. 

IV - Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, 
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cabível a indenização pelos danos morais experimentados pela parte 

autora. V - Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a 

reparação por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, 

tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa 

composição e prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras 

Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de 

Fevereiro de 2014 e publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, o 

Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação jurídica 

com a Reclamada, desta forma, incumbia a esta instruir sua contestação 

com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da 

qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude dos débitos 

que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foram comprovados 

ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

do Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ademais, tal valor se afigura justo ao 

considerar o longo período em que o nome do Reclamante esteve com 

restrição, bem como ante a sua demora em procurar meios de recuperar o 

crédito na praça e, principalmente, diante de sua inércia em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000776-43.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROGERIO MARQUES MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000776-43.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLOS ROGERIO MARQUES MORAIS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com 

respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. O feito prescinde de dilação probatória comportando o 

julgamento antecipado do mérito, com esteio no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, por se tratar de matéria exclusivamente de 

direito, estando os fatos suficientemente comprovados nos autos. Quanto 

à impugnação ao pedido de justiça gratuita, é cediço que conforme o artigo 

98 do Código de Processo Civil “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei”. Ademais, sobre a declaração de 

miserabilidade para o benefício da gratuidade colaciono o seguinte julgado: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EM FAVOR DO 

REQUERENTE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO 

CONTRÁRIO. 1. O escopo da gratuidade de justiça é assegurar a todos o 

acesso ao Judiciário, conferindo eficácia aos comandos constitucionais 

insculpidos nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da Carta da Republica. 

2. Deixando a parte autora de demonstrar que o réu reúne condições de 

arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, não há como 

ser indeferido pedido de concessão da gratuidade de justiça. 3. Recurso 

conhecido e não provido. (TJ-DF - APC: 20140110167462, Relator: NÍDIA 

CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 27/01/2016, 1ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2016 . Pág.: 147) Passo a analisar o 

mérito. Carlos Roberto Marques Morais ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

em desfavor de Banco Bradesco Cartões S.A. argumentando, em síntese, 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo referido banco por um débito que alega desconhecer, 

aduzindo que tal inscrição lhe ocasionou danos morais. Fatos que 

motivaram a propositura da presente ação. Pois bem, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, em que pese os 

argumentos tecidos pelo Reclamante, em contestação o Reclamado 

combateu suas alegações e apresentou prova suficiente da existência do 

débito por meio das faturas coligidas a id. n. 12016609 dos destes autos, 

de onde se denota a utilização de um cartão de crédito denominado Elo 

Nacional Múltiplo, o que indica a existência de contratação e utilização do 

serviço bancário. O Reclamado apresentou documentação idônea acerca 

do negócio jurídico firmado e demonstrou a origem e a validade do débito. 

Desta forma, o pretendido na inicial é improcedente, posto que as 

alegações trazidas pelo Reclamado refutaram a tese do Reclamante, pois 

há traço da contratação e utilização do serviço e, diante da inadimplência 

injustificada, não há que se falar em dor, humilhação ou danos à honra. A 

documentação juntada pelo Reclamado demonstra o efetivo negócio 

jurídico celebrado e que relaciona as partes, bem como a utilização do 

benefício colocado a disposição da Reclamante, não se podendo negar 

conhecimento a origem da dívida. Vejam-se, nesse sentido, que as faturas 

exibem diversas transações realizadas em estabelecimentos desta cidade 
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de Nova Mutum, como Supermercado Araras, Supermercado Jenai, Postos 

Bem Brasil II, Casa de Carne Chapecó, bem como que a partir de abril de 

2017 o Reclamante já havia excedido o limite de crédito, sugerindo 

evidências acerca da efetiva utilização do cartão de crédito. Vejamos ao 

seguinte julgado em caso análogo: AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS 

MORAIS - INOCORRÊNCIA - Fatos alegados na petição inicial não 

demonstrados pelo acervo probatório - Apresentação de documentos, 

extratos e faturas do cartão de crédito que comprovam a disponibilidade 

do crédito e a sua utilização reiterada, gerando o saldo devedor em 

discussão - Ausência de quitação da dívida - Cobrança devida - Dano 

moral - Não ocorrência - Exercício regular do direito do credor - Sentença 

de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00412991920088260602 SP 0041299-19.2008.8.26.0602, Relator: Sérgio 

Shimura, Data de Julgamento: 05/08/2015, 16ª Câmara Extraordinária de 

Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2015) (g.n.) De outra banda, 

nada há nos autos para que se possa colocar em dúvida a veracidade 

dessa prova documental, amplamente hábil à comprovação da efetiva 

contratação, até porque não há alegação de falsidade documental. Por 

sua vez, a inadimplência contratual do Reclamante está evidenciada pela 

falta de prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada 

justificando a alegação despropositada e genérica de desconhecimento do 

débito. Por assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não 

há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício 

regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

mas, especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inicial com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março 

de 2018. CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-28.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROGERIO MARQUES MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000777-28.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLOS ROGERIO MARQUES MORAIS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo 

Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não verifico complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia apresentada. Trata-se 

de Ação de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Carlos Roberto Marques Morais em 

desfavor de Banco Bradesco S.A. Relata o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado 

referente a um débito que alega desconhecer e que isto lhe causou danos 

morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração 

de inexistência do débito e indenização. Em sede de contestação o 

Reclamado afirma que o valor objeto do apontamento é legítimo e o débito 

devido, alega ausência de nexo causal, bem como combate a existência 

de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II 

do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

do Reclamado não subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como contrato devidamente assinado ou faturas 

inadimplidas, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

inadimplência do Reclamante. No caso, o Reclamante não reconhece a 

dívida e afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do 

Reclamado ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do banco Reclamado. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Desta forma, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, 

assinalo que a inscrição indevida por si só é capaz de ocasionar dano 

moral passível de indenização, contudo, verifico que há negativação 

preexistente no extrato apresentado pelo Reclamante, ao passo que ele 

não demonstra que todas são indevidas, mesmo porque a ação n. 

1000776-43.2017.8.11.0086 onde o débito no valor de R$ 565,62 

[quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos] foi 

julgada improcedente, não havendo, portanto, que se falar em indenização 

por danos morais, diante da previsão da Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que 

pese as razões expostas pelo Reclamante, é certo que possui uma 

negativação preexistente, cuja inexistência não restou demonstrada. Ante 

o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem 

indenização por danos morais ante a preexistência de outras 

negativações, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia 

d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 
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Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-29.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLAYNE RAMOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000764-29.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: KEROLAYNE RAMOS PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo afastamento da 

suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, pois se mostra claro 

tal interesse uma vez que busca a Reclamante o provimento jurisdicional 

para a questão posta à apreciação. Presente o interesse de agir, não há 

que se falar em ausência de pretensão resistida. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por Kerolayne Ramos Pereira em desfavor de Telefônica Brasil 

S.A. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar 

o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Relata a Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada por débitos que alega desconhecer, aduzindo que tais 

anotações restritivas lhe ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em 

contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e apresentou 

provas suficientes da existência do débito por meio Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pela Reclamante, 

cópia de seus documentos pessoais, bem como juntou relatório de 

ligações realizadas de seu terminal telefônico, o que demonstra a 

regularidade da contratação e utilização do serviço telefônico. Com 

relação aos documentos probantes apresentados pela Reclamada, 

colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA 1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude nas anotações restritivas, bem como não há comprovante do 

seu adimplemento, assim, a negativação do nome da Reclamante não só é 

legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse 

contexto, não se desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o 

projeto de sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-41.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAMACENO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000608-41.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO DAMACENO RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

11992281 por Telefônica Brasil S.A., ora Embargante, sob o argumento de 

que a sentença de id n. 11897256 padeceria do vício da omissão. 

Infere-se que a parte embargante, por discordar da fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. 

Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013). Observa-se 

claramente nos presentes embargos que a intenção da Embargante é a 

reapreciação da matéria, contudo não cabem embargos de declaração 

para rediscutir fundamentos adotados na decisão recorrida. Os embargos 

de declaração não se prestam a tal finalidade, uma vez que não é dado à 

parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença por meio do 

recurso ora manejado, o que deve ser feito pela via recursal adequada. 

Posto isso, opino pelo desacolhimento dos embargos declaratórios 

mantendo a sentença de id. n. 11897256 tal como proferida. É o parecer, 
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que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação do presente projeto conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por de seus 

patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-89.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

THANIA ANDRESSA SOBRAL BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000760-89.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: THANIA ANDRESSA SOBRAL BATISTA REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE Vistos, etc. A 

Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

conforme se depreende do evento n. 13490713 destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-14.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DARLAN CRUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000765-14.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DARLAN CRUZ DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação, conforme se depreende do evento n. 13496935 destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-36.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LORNNA PAOLA AMIKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000576-36.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LORNNA PAOLA AMIKI REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, conforme se 

depreende do evento n. 13094192 destes autos, não compareceu ao ato, 

tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do 

termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-83.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA GOMES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000008-83.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARILIA GOMES SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

(art. 355, I CPC). Não vislumbro complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débit c.c. Indenização Por Danos Morais 

proposta por Marilia Gomes Santos em desfavor de Ativos S.A. 

Securitizadora de Créditos Financeiros. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

a Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada referente a débito que alega 

desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com esta e 

argumentando que a anotação restritiva lhe ocasionou danos morais. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio dos documentos que vieram anexados, mormente pelo Contrato de 

Abertura de Conta Corrente e Conta Poupança Ouro e/ou Poupança 

Poupex Pessoa Física, devidamente assinado pela Reclamante junto ao 

Banco do Brasil, do qual a Reclamada é cessionária do crédito e pelo 

competente instrumento de cessão de crédito. Neste aspecto, embora não 

conste nos autos documentos que dê ciência a Reclamante da cessão do 

crédito pelo Banco do Brasil à Reclamada, tão fato, por si só, não elide a 

obrigação da Reclamante em saldar a dívida e a Reclamada de cobrar pelo 

crédito regularmente cedido. Cito recente julgado neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

DA CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A falta de notificação do devedor acerca da 

cessão de crédito não tem o condão de impedir o cessionário de exercer 

os atos conservatórios do direito cedido, ante o disposto no art. 293 do 

Código Civil. Como tal, o apontamento do nome do devedor em registros de 

proteção ao crédito. Comprovada a dívida e a eficácia da cessão de 

crédito, não há como declarar-se a inexistência do débito e determinar-se 

o cancelamento da inscrição negativa correspondente. Pedido 

improcedente. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055221386, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 

70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 24/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/10/2013) (g.n.). No mais, cumpre 

esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a 

respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, 

não respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Quanto ao débito, comprovada a relação 

jurídica entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude da anotação 

restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta 

forma, a negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu 

a Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-05.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MENDES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000591-05.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ROSANA MENDES PINTO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 11947113] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 12040242], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-88.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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APARECIDO EIDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000094-88.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: APARECIDO EIDES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 11833199] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, o 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 12046115], razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março 

de 2018. CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-45.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAUROZEY DE ARRUDA GREGORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010067-45.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LAUROZEY DE ARRUDA GREGORIO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 12072218] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 12109056], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-44.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000763-44.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: REGINA DA SILVA SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo afastamento da 

suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, pois se mostra claro 

tal interesse uma vez que busca a Reclamante o provimento jurisdicional 

para a questão posta à apreciação. Presente o interesse de agir, não há 

que se falar em ausência de pretensão resistida. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por Regina da Silva Santos em desfavor de Telefônica Brasil 

S.A. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar 

o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Relata a Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada por débitos que alega desconhecer, aduzindo que tais 

anotações restritivas lhe ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em 

contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e apresentou 

provas suficientes da existência do débito por meio Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pela Reclamante, 

cópia de seus documentos pessoais, bem como juntou relatório de 

ligações realizadas de seu terminal telefônico, o que demonstra a 

regularidade da contratação e utilização do serviço telefônico. Com 

relação aos documentos probantes apresentados pela Reclamada, 

colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA 1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 712 de 1053



SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude nas anotações restritivas, bem como não há comprovante do 

seu adimplemento, assim, a negativação do nome da Reclamante não só é 

legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse 

contexto, não se desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o 

projeto de sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-57.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SCHEILA BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000497-57.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SCHEILA BORGES DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação, conforme se depreende da certidão de id. n. 12886648 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 14 de março de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-57.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE CARVALHO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000594-57.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUZIA DE CARVALHO FERREIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. A 

Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

conforme se depreende da certidão de id. n. 13097979 destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-42.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000789-42.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. Vistos, etc. O Reclamante, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, conforme se 

depreende da certidão de id. n. 13526226 destes autos, não compareceu 

ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se 

observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I 

da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência 
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de conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua 

ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua 

condenação ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000787-72.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA RODRIGUES GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN DE MORAES WIECZOREK OAB - MT0021694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARINA DA SILVEIRA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000787-72.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANGELINA RODRIGUES GOMES DA SILVA REQUERIDO: 

CARINA DA SILVEIRA CAMPOS Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes 

celebraram acordo em audiência, consoante se extrai do termo anexo à 

movimentação de id. n. 12196485. Sendo assim, opino pela homologação 

do referido acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea 

b do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz 

de direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010141-02.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILIANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010141-02.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SILIANA DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 9076235] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, a 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 9560688], razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-11.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLENIO SILVA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010121-11.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CLENIO SILVA DE MATOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 9421086] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 9560000], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-44.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000181-44.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUANA SILVA MAGALHAES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 11984982 por Telefônica Brasil S.A., ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 11900577 padeceria do vício da 

omissão. Infere-se que a parte embargante, por discordar da 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que 

a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 

1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção da Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem 

embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n. 11900577 tal 

como proferida. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010161-90.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIVALDO DAS NEVES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010161-90.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOCIVALDO DAS NEVES LEMES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

12007127 por Telefônica Brasil S.A., ora Embargante, sob o argumento de 

que a sentença de id n. 11893272 padeceria do vício da omissão. 

Infere-se que a parte embargante, por discordar da fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. 

Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013). Observa-se 

claramente nos presentes embargos que a intenção da Embargante é a 

reapreciação da matéria, contudo não cabem embargos de declaração 

para rediscutir fundamentos adotados na decisão recorrida. Os embargos 

de declaração não se prestam a tal finalidade, uma vez que não é dado à 

parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença por meio do 

recurso ora manejado, o que deve ser feito pela via recursal adequada. 

Posto isso, opino pelo desacolhimento dos embargos declaratórios 

mantendo a sentença de id. n. 11893272 tal como proferida. É o parecer, 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação do presente projeto conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por de seus 

patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-67.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IONES DA SILVA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000173-67.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: IONES DA SILVA MORAIS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 12019116 por Telefônica Brasil S.A., ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 11906392 padeceria do vício da 

omissão. Infere-se que a parte embargante, por discordar da 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que 

a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 

1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção da Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem 

embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n. 11906392 tal 

como proferida. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-50.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO OAB - MT0017962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000491-50.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SONIA MARIA DE AVILA REQUERIDO: SICREDI CENTRO 

NORTE Vistos, etc. Dispenso o relatório ex vi do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de outras provas. 

Não vislumbro complexidade suficiente a afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam, na espécie, nenhuma das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

apresentada. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela de Urgência proposta por Sonia Maria de Ávila em 

desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde – MT. Narra a 

Reclamante que foi avalista em um contrato de crédito e que, após alguns 

pagamentos, houve problemas financeiros com a parte contratante 

resultando em atrasos no adimplemento das parcelas, motivo pelo qual, 

seu nome fora inscrito no SCPC e Serasa. Relata que resolveu pagar a 

dívida e limpar seu nome, momento em que a Reclamada lhe ofereceu uma 

proposta de acordo a qual ela aceitou. Afirma que a proposta consistia 

em, como associada, repassar suas cotas à Reclamada mediante um 

pedido formal por ela efetuado. A Reclamante afirma que encaminhou o 

pedido no dia 13 de julho de 2017 e que suas cotas foram repassadas à 

Reclamada, mas que em 30 de agosto do mesmo ano seu nome ainda 

estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Aduz, por fim, que a 

anotação restritiva vem lhe ocasionando transtornos financeiros, fatos 

que deram ensejo ao aforamento da presente ação. Na peça de defesa a 

Reclamada confirma que a Reclamante pretendeu quitar a dívida com as 

cotas e que foi autorizada a compensação entre tal cota-parte e o débito. 

Argumenta que a solicitação foi imediatamente atendida e fora 

providenciada a carta de desligamento e encerramento de conta, bem 

como que o documento fora enviado para a análise do conselho de 

administração da cooperativa. Argumenta, entretanto, que o conselho se 

reúne apenas uma vez por mês onde delibera a respeito dos pedidos de 

desligamento, de modo que a solicitação da Reclamante fora apreciada 

apenas no dia 29 de agosto de 2017, por meio da ata n. 355/2017 

autorizando, assim, o procedimento de encerramento da conta, o que 

ocorreu em 4 de setembro de 2017. Alega exercício regular de direito pela 

manutenção da restrição creditícia e refuta o pedido de indenização por 

danos morais. Pois bem, é de se registrar, a princípio, que o caso ora em 

análise não se amolda a sistemática disposta no Código de Defesa do 

Consumidor, ante a qualidade dúplice da Reclamante de associada e 

cliente da cooperativa, não se tratando, portanto de fornecedora e 

consumidora, respectivamente. Neste aspecto, cito o seguinte julgado. 

JUIZADOS ESPECIAIS. RELAÇÃO DE COOPERADO E COOPERATIVO. NÃO 

APLICAÇÃO DO CDC. CLAÚSULA COMPROMISSORIA. ARBITRAGEM. 

LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. 1.CABE ESCLARECER QUE O 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO SE APLICA À RELAÇÃO 

EXISTENTE ENTRE COOPERADO E COOPERATIVA, POSTO QUE O 

VÍNCULO ENTRE ELES É DE COOPERAÇÃO, E NÃO DE CONSUMO. 2.O 

CONTRATO DE SOCIEDADE COOPERATIVA É ESTABELECIDO ENTRE 

PESSOAS QUE SE OBRIGAM A CONTRIBUIR EM PROL DE UM OBJETIVO 

COMUM SEM FINALIDADE DE LUCRO. COMO AS COOPERATIVAS NÃO 

BUSCAM REMUNERAÇÃO DIRETA OU INDIRETA PELOS SEUS SERVIÇOS, 

NÃO PODEM SER ENQUADRADAS NO CONCEITO DE FORNECEDOR, 

CONFORME ART. 3º, § 2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 3.O 

CONTRATO ENTABULADO REVELA A CONCORDÂNCIAS DAS PARTES 

QUANTO A CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE SE SUBMETEREM À 

ARBITRAGEM PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO, CONTENDO CLÁUSULA 

EXPRESSA, EM NEGRITO, DE MODO QUE A CUMPRIR OS REQUISITOS 

ESTABELECIDOS PELA LEI 9.307/96. 4.RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. CUSTAS E HONORÁRIOS PELO RECORRENTE FIXADOS 

EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. (TJ-DF - ACJ: 20130710036093 DF 

0003609-47.2013.8.07.0007, Relator: ALVARO LUIZ CHAN JORGE, Data 

de Julgamento: 10/12/2013, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

20/01/2014 . Pág.: 283) Desta forma, não caracterizada a relação de 

consumo, não incide no caso concreto as disposições do CDC, mormente 

quanto à facilitação da defesa efetivada pela benesse da inversão do 

ônus da prova. Neste contexto e pela dinâmica de distribuição do ônus da 

prova insculpida no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 
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segundo os artigos 337 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao 

réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões 

de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, a Reclamada 

calca a legitimidade do débito e da inscrição restritiva apenas no fato de 

que o Conselho de Administração da Cooperativa se reúne uma vez ao 

mês para deliberar sobre os pedidos de desligamento, e que o pedido da 

Reclamante fora apreciado no dia 29/08/2017, quando, então, houve a 

compensação entre a cota e a dívida, com a consequente baixa na 

restrição creditícia. A Reclamada cita inclusive a ata n. 355/2017, 

entretanto, não jungiu tal documento aos autos descurando-se de dar 

cabal comprovação as suas alegações. Ora, a ata do Conselho seria o 

documento hábil a corroborar a tese defensiva, bem como que, de fato, 

houve a aprovação da compensação apenas na alegada data, o que 

legitimaria a manutenção da anotação restritiva até aquele dia. Neste 

cenário e à míngua de provas, as alegações da Reclamada não subsistem, 

pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva 

era legítimo e o débito exigível até o dia 30 de agosto de 2017, 

considerando o acordo firmado entre as partes para quitação no dia 17 de 

julho de 2017. In casu, a Reclamante não reconhece a dívida ante a 

ciência de integral quitação através de suas cotas, de forma que, incumbia 

à Reclamada instruir a contestação com provas irrefutáveis da 

inadimplência, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova apta a demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a manutenção da 

inscrição restritiva do nome da Reclamante. Por assim ser, resta analisar a 

conduta da Requerida sob a ótica da responsabilidade civil, que se 

consubstancia no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, advindo 

de ato ilícito, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito 

alheio e lesão ao respectivo titular, restando configurada quando há 

negativação de nome em razão de dívida comprovadamente adimplida. O 

artigo 186 do Código Civil preceitua que: Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E ainda o artigo 

927: Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Confira-se o entendimento jurisprudencial: 

INDENIZAÇÃO – NEGATIVAÇÃO – DÉBITO QUITADO – DANO MORAL – 

Inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – 

Débito quitado – Fato incontroverso – Dano moral configurado que não se 

limitou a um mero aborrecimento, pois ninguém fica indiferente ao ter seu 

nome negativado, notadamente por ter cumprido com a obrigação de 

pagamento – Indenização fixada na sentença, em R$ 5.000,00, que não 

comporta modificação – Sentença de procedência mantida – RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00031074020128260161 SP 

0003107-40.2012.8.26.0161, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 

26/06/2015, 16ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de 

Publicação: 26/06/2015) (g.n.) O apontamento do nome da Reclamante no 

serviço de restrição creditícia por quantia indevida constitui ilícito passível 

de responsabilização civil objetiva da Reclamada. Nestes casos, o dano 

moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Confirmo a multa diária arbitrada por ocasião 

da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 9715083], para que 

esta produza os efeitos inerentes ao seu descumprimento bem como 

opino pela manutenção de referida decisão, limitando-a ao teto dos 

juizados especiais, ante a baixa reprovabilidade do caso concreto. Caso 

não tenha sido cumprida a liminar, determino que o cartório cumpra-a de 

forma direta, expedindo ofício ao SPC/Serasa para baixa da anotação 

restritiva. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 17 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010376-42.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GESILAINE ELIZABETH PIMENTEL DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010376-42.2012.8.11.0086 

REQUERENTE: GESILAINE ELIZABETH PIMENTEL DOS REIS REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 12266856] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 12167425], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-52.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BEJAMIM DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000756-52.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EDSON BEJAMIM DE CASTRO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. O feito prescinde 

de dilação probatória comportando o julgamento antecipado do mérito, com 

esteio no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de 

matéria exclusivamente de direito, estando os fatos suficientemente 

comprovados nos autos. Não verifico complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia apresentada. Edson Bejamim de Castro 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais em desfavor de Telefônica Brasil S.A. 

argumentando, em síntese, que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que 

alega desconhecer e qual tal inscrição lhe ocasionou danos morais. Pois 

bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra 

do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Assim, em que pese os argumentos tecidos pelo Reclamante, em 

contestação a Reclamada combateu suas as alegações e apresentou 

provas suficientes da existência do débito por meio dos documentos 

coligidos, mormente por uma gravação de um atendimento telefônico entre 

o Reclamante e uma de suas prepostas onde ele concorda com a 

migração da sua linha para o plano controle e pela comprovação de 

pagamento de faturas pretéritas, o que indica a existência de contratação 

e utilização do serviço telefônico. A Reclamada apresentou documentação 

idônea acerca do negócio jurídico firmado e demonstrou a origem e a 

validade do débito. Ora, o pagamento de faturas anteriores, de per si, 

demonstra a utilização e a concordância com a prestação do serviço. 

Veja-se, neste sentido, o seguinte julgado: AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE DÉBITO COM ORIGEM EM SERVIÇOS DE 

TELEFONIA FIXA - REGULARIDADE DA PACTUAÇÃO VERBAL E PROVA 

DA RELAÇÃO JURÍDICA PELO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS 

MENSAIS - INSCRIÇÃO DEVIDA FRENTE AO INADIMPLEMENTO 

CONSTATADO - DEMONSTRAÇÃO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA 

PARA PRÉVIA COMUNICAÇÃO DESSA NEGATIVAÇÃO - APLICAÇÃO DAS 

SÚMULAS 404 E 385 DO STJ - EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS 

ANTERIORES - INOCORRÊNCIA DE ILÍCITO E MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. Apelação desprovida. (TJ-PR - AC: 6867618 PR 0686761-8, 

Relator: Elizabeth M F Rocha, Data de Julgamento: 29/09/2010, 11ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ: 488) [g.n.] Desta forma, o pretendido na 

inicial é improcedente, posto que as alegações trazidas pela Reclamada 

refutaram a tese do Reclamante, pois há traço da contratação do serviço 

telefônico e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em 

dor, humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pela 

Reclamada demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona 

as partes, bem como a utilização do benefício colocado a disposição do 

Reclamante, não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. 

Veja-se, nesse sentido, as faturas coligidas sugerindo evidências acerca 

da efetiva utilização dos serviços de telefonia cobrados e não pagos. De 

outra banda, nada há nos autos para que se possa colocar em dúvida a 

veracidade dessa prova documental, amplamente hábil à comprovação da 

efetiva contratação, até porque não há alegação de falsidade documental. 

Por sua vez, a inadimplência contratual do Reclamante está evidenciada 

pela falta de prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada 

justificando a alegação despropositada e genérica de desconhecimento do 

débito. Por assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não 

há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

do Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no exercício 

regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

mas, especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inicial com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-82.2017.8.11.0086
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CREUDILENE SERRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000754-82.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CREUDILENE SERRAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. 

De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis que preenche os 

requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de 

direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental 

produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que 

desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento para a 

produção de novas provas. Quanto a preliminar de incompetência do juízo 

com relação ao valor atribuído à causa, opino pela sua rejeição, 

considerando o disposto no § 3º, do artigo 3º que prenuncia que “a opção 

pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito 

excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de 

conciliação”. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Creudilene Serrão em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do 

CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 
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Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por dois débitos que alega 

desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas lhe ocasionaram 

danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a Reclamada 

combateu as alegações da inicial e apresentou provas suficientes da 

existência do débito por meio do documento denominado Termo de Adesão 

e Contratação de Serviços SMP, devidamente assinado pela Reclamante, 

pela cópia de seus documentos pessoais, faturas e histórico de ligações, 

o que demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço 

telefônico. Com relação aos documentos probantes apresentados pela 

Reclamada, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A  1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, as 

negativações em nome da Reclamante não só são legítimas como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de sentença 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010207-21.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INELDO LORENZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE SILVA MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010207-21.2013.8.11.0086 

REQUERENTE: INELDO LORENZETTI REQUERIDO: JOSE HENRIQUE SILVA 

MORAES Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo em audiência, 

consoante se extrai do termo anexo à movimentação de id. n. 12224807. 

Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001262-28.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001262-28.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento 

n. 14175689 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-21.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROSA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000038-21.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDINEI ROSA MARTINS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. As partes celebraram acordo em audiência, consoante se extrai 
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do termo anexo à movimentação de id. n. 12213897. Sendo assim, opino 

pela homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 

487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Outrossim, efetuado o 

pagamento, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado e para que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 

da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação 

sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. Sem honorários advocatícios e 

custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-06.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DE MELO LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000039-06.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LETICIA DE MELO LEAO REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. A Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante 

termo de audiência de id. n. 12218225. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 

do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-16.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000006-16.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RENATA DE LIMA SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL - 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo 

com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Não se observa complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das 

questões controvertidas. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Renata de Lima 

Santos em desfavor de Embratel – Empresa Brasileira de 

Telecomunicações S.A. Relata a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão a um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como contrato 

devidamente assinado pela Reclamante ou faturas inadimplidas. Provas 

estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e 

constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida 

pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se 

admite como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo 

é o entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como 

complemento quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as 

partes, devidamente assinado, bem como para corroborar com a 

existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo 

julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 
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também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante 

não reconhece a dívida e afirma não possuir relação jurídica com a 

Reclamada, desta forma, incumbia a esta instruir sua contestação com 

provas irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da qual 

não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito 

que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de 

sua responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 [dois 

mil reais], quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade considerando o longo período em que o nome da 

Reclamante esteve com restrição, bem como ante a sua demora em 

procurar meios de recuperar seu crédito na praça e, principalmente, diante 

de sua inércia em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja 

por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o 

evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia 

d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-53.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000010-53.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ROGERIO GOMES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. O feito prescinde 

de dilação probatória comportando o julgamento antecipado do mérito, com 

esteio no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de 

matéria exclusivamente de direito, estando os fatos suficientemente 

comprovados nos autos. Não verifico complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia apresentada. Quanto ao pedido de 

juntada de comprovante de endereço em nome do Reclamante, apesar 

deste juízo entender que a sua apresentação seja imprescindível, me 

curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela 

dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo transcrito: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM 

NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - 

CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Passo a analisar o mérito. Rogério Gomes da Silva ajuizou a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos 

Morais em desfavor de Telefônica Brasil S.A. argumentando, em síntese, 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada referente a um débito que alega desconhecer e 

qual tal inscrição lhe ocasionou danos morais. Fatos que motivaram a 

propositura da presente ação. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I 

e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Assim, em que pese os argumentos tecidos pelo 

Reclamante, em contestação a Reclamada combateu suas as alegações e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio dos 

documentos coligidos, mormente pelo extenso histórico de ligações 

efetuadas com um terminal telefônico de número 65-9959-7828 e pela 

comprovação de pagamento de faturas pretéritas, o que indica a 
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existência de contratação e utilização do serviço telefônico. A Reclamada 

apresentou documentação idônea acerca do negócio jurídico firmado e 

demonstrou a origem e a validade do débito. Ora, o pagamento de faturas 

anteriores, de per si, demonstra a utilização e a concordância com a 

prestação do serviço. Veja-se, neste sentido, o seguinte julgado: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE DÉBITO 

COM ORIGEM EM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - REGULARIDADE DA 

PACTUAÇÃO VERBAL E PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA PELO 

PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS MENSAIS - INSCRIÇÃO DEVIDA 

FRENTE AO INADIMPLEMENTO CONSTATADO - DEMONSTRAÇÃO DO 

ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA PRÉVIA COMUNICAÇÃO DESSA 

NEGATIVAÇÃO - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 404 E 385 DO STJ - 

EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS ANTERIORES - 

INOCORRÊNCIA DE ILÍCITO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Apelação 

desprovida. (TJ-PR - AC: 6867618 PR 0686761-8, Relator: Elizabeth M F 

Rocha, Data de Julgamento: 29/09/2010, 11ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ: 488) [g.n.] Desta forma, o pretendido na inicial é 

improcedente, posto que as alegações trazidas pela Reclamada refutaram 

a tese do Reclamante, pois há traço da contratação do serviço telefônico 

e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em dor, 

humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pela Reclamada 

demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona as partes, 

bem como a utilização do benefício colocado a disposição do Reclamante, 

não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. Veja-se, nesse 

sentido, o histórico de ligações onde constam diversas ligações sugerindo 

evidências acerca da efetiva utilização dos serviços de telefonia 

cobrados e não pagos. De outra banda, nada há nos autos para que se 

possa colocar em dúvida a veracidade dessa prova documental, 

amplamente hábil à comprovação da efetiva contratação, até porque não 

há alegação de falsidade documental. Por sua vez, a inadimplência 

contratual do Reclamante está evidenciada pela falta de prova efetiva do 

pagamento no respectivo vencimento, nada justificando a alegação 

despropositada e genérica de desconhecimento do débito. Por assim ser, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, desta forma, a negativação do nome do Reclamante não só 

é legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. 

Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 19 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-52.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASVAL CURSOS DE IDIOMAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000271-52.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANA CARLA DA SILVA SANTOS REQUERIDO: ASVAL 

CURSOS DE IDIOMAS LTDA - EPP Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante petição acostada a id. n. 12206822 

dos autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o 

seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DE MARIA DOS SANTOS E SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000065-04.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CONCEICAO DE MARIA DOS SANTOS E SANTOS 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes 

celebraram acordo em audiência, consoante se extrai do termo anexo à 

movimentação de id. n. 12222277. Sendo assim, opino pela homologação 

do referido acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea 

b do Código de Processo Civil. Outrossim, efetuado o pagamento, opino 

pela expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado e 

para que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. Sem honorários advocatícios e 

custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-95.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUISA MACUGLIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000779-95.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANA LUISA MACUGLIA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. com Indenização Por Danos Morais proposta 

por Ana Luísa Macuglia em desfavor de Banco Bradesco Cartões S.A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia 

grafotécnica para solução do presente litígio. Ora, no caso, a Reclamante 

sustenta que não celebrou o contrato que constitui o débito cuja 

declaração de inexigibilidade pretende, enquanto, de outro lado, o 

Reclamado apresentou um contrato com assinatura que alega pertencer a 

Reclamante. Entretanto, tanto dos documentos apresentados pela 

Reclamante, quanto pelo Reclamado, noto dissensão nas assinaturas, 

como na carteira de identidade da Reclamante, na procuração outorgada 

ao seu advogado e nos documentos apresentados pelo Reclamado. Ou 

seja, para que se resolva o conflito, imperioso constatar se as 

assinaturas, de fato, pertencem a Reclamante, isso, por meio do 

competente exame grafotécnico. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis 

não podem julgar ações que demandam prova complexa, em atenção ao 

que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível 

tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas 

cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). Aliás, nesse 

sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR 

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

ESTÁ ADSTRITA ÀS CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE. 2. NA 

HIPÓTESE DOS AUTOS, A RECORRIDA AFIRMA NÃO POSSUIR 

CONTRATO DE TELEFONIA COM A EMPRESA RECORRENTE, MAS A RÉ 

TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS P ARTES. ASSIM, É 

IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA 

VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO 

DOCUMENTO, REVELANDO-SE ADEQUADA A VALORAÇÃO DO JUIZ DA 

ORIGEM. 3. DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, VERIFICA-SE A 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, QUE RESULTA NA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3º E 51, II, 

DA LEI 9.099/95. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A SÚMULA DE 

JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 

46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A RECORRENTE AO PAGAMENTO 

DAS CUSTAS, QUE RESTA SUSPENSO EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA CONCEDIDA. SEM HONORÁRIOS, EM FACE DA AUSÊNCIA DE 

CONTRARRAZÕES.(TJ-DF - ACJ: 260707520118070009 DF 

0026070-75.2011.807.0009, Relator: LEILA CURY, Data de Julgamento: 

08/05/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 314) Partindo dessas 

premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia 

grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura aposta nos 

documentos apresentados, outro caminho não há a não ser reconhecer 

que não se trata de demanda de menor complexidade. Ante o exposto, 

opino pela EXTINÇÃO do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 

3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-98.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ISLANIA CRISTINA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000007-98.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ISLANIA CRISTINA DE AMORIM REQUERIDO: SS COMERCIO 

DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo 

com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de outras provas. 

Não se observa complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das 

questões controvertidas. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Islânia Cristina 

de Amorim em desfavor de SS Comércio de Cosméticos e Produtos de 

Higiene Pessoal Ltda. Relata a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada argumenta que o débito é exigível e a anotação 

restritiva legítima alegando que a Reclamante comprou seus produtos e 

não efetuou o pagamento do respectivo boleto, bem como resiste a 

pretensão indenizatória. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II 

do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar o 

contrato devidamente assinado pela Reclamante como uma de suas 

consultoras. Provas esta que se existente seria hábil a amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. A documentação 

apresentada pela Reclamada fora devidamente impugnada pela 

Reclamante, mormente o Documento Auxiliar do Conhecimento de 

Transporte [id. 11959968] que não está direcionado ao seu endereço e 

fora assinado por pessoa estranha à lide. As telas sistêmicas, não são 

admitidas como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito 

tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como 

complemento quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as 

partes, devidamente assinado, bem como para corroborar com a 

existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo 
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julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante 

afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia à Reclamada 

instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da relação 

contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e 

licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que o Reclamante possui diversas 

anotações posteriores aquela objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento de suas dívidas e diante de sua 

inércia em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por 

contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.000,00 

(três mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Registro, por 

fim, que não há falar em aplicação da Súmula 385 do STJ, pois, consoante 

já mencionado, as demais anotações restritivas constantes do extrato não 

são preexistentes. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-06.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000772-06.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JULIANO LUIZ DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

(art. 355, I CPC). Não vislumbro complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização Por Danos Morais 

proposta por Juliano Luiz da Silva em desfavor de Ativos S.A. 

Securitizadora de Créditos Financeiros. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada referente a débito que alega 

desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com esta e 

argumentando que a anotação restritiva lhe ocasionou danos morais. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio dos documentos que vieram anexados, mormente pelo Contrato de 

Abertura de Conta Corrente, Conta Poupança Ouro e/ou Produtos Pessoa 

Física, devidamente assinado pelo Reclamante junto ao Banco do Brasil, 

do qual a Reclamada é cessionária do crédito e pelo competente 

instrumento de cessão de crédito. Neste aspecto, embora não conste nos 
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autos documentos que dê ciência ao Reclamante da cessão do crédito 

pelo Banco do Brasil à Reclamada, tão fato, por si só, não elide a 

obrigação do Reclamante em saldar a dívida e a Reclamada de cobrar pelo 

crédito regularmente cedido. Cito recente julgado neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

DA CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A falta de notificação do devedor acerca da 

cessão de crédito não tem o condão de impedir o cessionário de exercer 

os atos conservatórios do direito cedido, ante o disposto no art. 293 do 

Código Civil. Como tal, o apontamento do nome do devedor em registros de 

proteção ao crédito. Comprovada a dívida e a eficácia da cessão de 

crédito, não há como declarar-se a inexistência do débito e determinar-se 

o cancelamento da inscrição negativa correspondente. Pedido 

improcedente. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055221386, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 

70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 24/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/10/2013) (g.n.). Quanto ao débito, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude da anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, desta forma, a negativação do nome do Reclamante não só 

é legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. 

Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010619-44.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEIRI DO CARMO BUENO GODINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A- EMPRESA DE TELEFONIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010619-44.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: LEIRI DO CARMO BUENO GODINHO REQUERIDO: VIVO S.A- 

EMPRESA DE TELEFONIA Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 12245034] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia [id. n. 

12280885], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-23.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL NATALINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000012-23.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ADEMIL NATALINO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição 

inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos 

autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a 

prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, 

de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para 

a produção de novas provas. Não se observa complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na 

espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

aforada por Ademil Natalino da Silva em desfavor de Banco Bradesco 

Cartões S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo 

Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Noticia o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito 

que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 

Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio de um contrato de empréstimo 

pessoal, proposta de abertura de conta pessoa física junto ao Banco 

HSBC, instituição financeira com a qual houve fusão com o Reclamado no 

ano de 2015 e cartão de assinatura todos assinados pelo Reclamante, o 

que demonstra a regularidade da contratação do serviço bancário. 

Portanto, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos 
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indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante 

do seu adimplemento, assim, a negativação do nome do Reclamante não 

só é legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. 

Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, principalmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Assim, essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. 

Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Opino, outrossim, pela revogação da decisão que antecipou os efeitos da 

tutela [id. n. 9920793]. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-80.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JELSON SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000780-80.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JELSON SOUZA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei 9.099/95. De início, opino pelo recebimento da petição 

inicial eis que preenche os requisitos do artigo 319 do Código de Processo 

Civil. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, posto que as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Quanto a alegação de ausência de comprovante de 

residência do Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

recente julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Passo a analisar o 

mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Jelson Souza dos Santos em 

desfavor de Banco Bradesco Cartões S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito [art. 373, I e II do CPC]. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Assim, sustenta o Reclamante que consta negativação indevida em seu 

nome promovida pelo Reclamado sem que com ela possua débitos. Por 

esta razão propôs a presente ação requerendo a declaração da 

inexistência do débito e indenização por danos morais. De toda forma, 

verifico que o Reclamante não instruiu os autos com elementos suficientes 

para melhor análise da demanda, isto é, não trouxe com a inicial 

informações inequívocas do alegado, pois vejo que não há nos autos o 

extrato do SPC/Serasa de onde pudesse se inferir anotação restritiva 

efetuada pelo Reclamado. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA 

DE PROVA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. SOMENTE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO SERASA. 

INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DEMAIS REFLEXOS. ÔNUS DA 

PROVA QUE CABE AO RECLAMANTE. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA POR IMPLICAR EXIGÊNCIA DE PRODUÇÃO DE 

PROVA DE FATO NEGATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0026970-52.2015.8.16.0014/0 - 

Londrina - Rel.: Manuela TallÃ£o Benke - - J. 11.12.2015) (g.n.) Desta 

maneira, o Reclamante não comprova o fato constitutivo do seu direito, e 

nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consoante 

autoriza o Código de Defesa do Consumidor no art. 6º, inciso VIII, não é 

viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o 

ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, deve se relegar, 

com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios [art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95]. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010473-71.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE SALETE GALIASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010473-71.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: MARINEIDE SALETE GALIASSI REQUERIDO: CEMAT Vistos, 

etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução 

se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 11922726] considerando 

que o valor se encontra depositado em conta judicial, a Reclamante 

concorda com o montante e informou os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 12284729], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 21 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-24.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEZ TEREZINHA LANGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000635-24.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARINEZ TEREZINHA LANGE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 12080603] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 12171729], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 21 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-73.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000774-73.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ARLETE DOS SANTOS FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação, conforme se depreende do evento n. 13503318 destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 21 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-42.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000401-42.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIZANA MARIA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

12607719 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 
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Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 21 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-74.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDO SILVA DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000761-74.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RIVALDO SILVA DA PAZ REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Rivaldo da Silva Paz em desfavor de 

Ativos S.A. Cia Securitizadora de Créditos Financeiros. Analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade 

passiva da parte reclamada. A preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pela Reclamada merece ser acolhida, visto que, a toda 

evidência o ato ilícito, supostamente perpetrado, não é de sua 

responsabilidade. Alegou o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por débito devidamente 

adimplido, atribuindo o suposto ilícito à Reclamada. Entretanto, afere-se do 

extrato do SPC, apresentado pelo próprio Reclamante, que a inscrição 

restritiva foi efetuada por Empresa Gestora de Ativos/EMGEA, empresa 

esta totalmente diversa da Reclamada e totalmente estranha à lide. Ante o 

exposto, opino pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pela Reclamada e, consequentemente, pela extinção do 

processo, sem resolução do mérito, com amparo no artigo, 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para a homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia 

d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 21 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-58.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELUIZA CRISTINA CARPES STIEGELMEIER RIBOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO)

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO)

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MARQUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

SOELI MARQUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000775-58.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELUIZA CRISTINA CARPES STIEGELMEIER RIBOLI 

REQUERIDO: SOELI MARQUES DOS SANTOS, SIMONE MARQUES DOS 

SANTOS Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. A Reclamante requereu a desistência desta ação, 

consoante termo de audiência inserido na id. n. 12050854 destes autos. 

Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 21 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-31.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS DE MELO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000005-31.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: OSEIAS DE MELO FERREIRA REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com 

respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. O feito prescinde de dilação probatória comportando o 

julgamento antecipado do mérito, com esteio no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, por se tratar de matéria exclusivamente de 

direito, estando os fatos suficientemente comprovados nos autos. Não 

verifico complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

apresentada. Quanto à impugnação ao pedido de justiça gratuita, é cediço 

que conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil “a pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 
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tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Ademais, sobre a 

declaração de miserabilidade para o benefício da gratuidade colaciono o 

seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR 

FALTA DE PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EM FAVOR DO 

REQUERENTE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO 

CONTRÁRIO. 1. O escopo da gratuidade de justiça é assegurar a todos o 

acesso ao Judiciário, conferindo eficácia aos comandos constitucionais 

insculpidos nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da Carta da Republica. 

2. Deixando a parte autora de demonstrar que o réu reúne condições de 

arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, não há como 

ser indeferido pedido de concessão da gratuidade de justiça. 3. Recurso 

conhecido e não provido. (TJ-DF - APC: 20140110167462, Relator: NÍDIA 

CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 27/01/2016, 1ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2016 . Pág.: 147) Passo a analisar o 

mérito. Oseias de Melo Ferreira ajuizou a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais em desfavor de 

Embratel TVSAT Telecomunicações S.A. argumentando, em síntese, que 

seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pela Reclamada referente a um débito que alega desconhecer e qual tal 

inscrição lhe ocasionou danos morais. Pois bem, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Assim, em que pese os argumentos tecidos pelo 

Reclamante, em contestação a Reclamada combateu suas as alegações e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio dos 

documentos coligidos, mormente pelas faturas de onde se infere que o 

Reclamante é assinante do serviço de TV fechada e pela comprovação de 

pagamento de diversas faturas pretéritas, o que indica a existência de 

contratação e utilização do serviço. A Reclamada apresentou 

documentação idônea acerca do negócio jurídico firmado e demonstrou a 

origem e a validade do débito. Ora, o pagamento de faturas anteriores, de 

per si, demonstra a utilização e a concordância com a prestação do 

serviço. Veja-se, neste sentido, o seguinte julgado: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE DÉBITO 

COM ORIGEM EM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - REGULARIDADE DA 

PACTUAÇÃO VERBAL E PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA PELO 

PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS MENSAIS - INSCRIÇÃO DEVIDA 

FRENTE AO INADIMPLEMENTO CONSTATADO - DEMONSTRAÇÃO DO 

ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA PRÉVIA COMUNICAÇÃO DESSA 

NEGATIVAÇÃO - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 404 E 385 DO STJ - 

EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS ANTERIORES - 

INOCORRÊNCIA DE ILÍCITO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Apelação 

desprovida. (TJ-PR - AC: 6867618 PR 0686761-8, Relator: Elizabeth M F 

Rocha, Data de Julgamento: 29/09/2010, 11ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ: 488) [g.n.] Desta forma, o pretendido na inicial é 

improcedente, posto que as alegações trazidas pela Reclamada refutaram 

a tese do Reclamante, pois há traço da contratação do serviço telefônico 

e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em dor, 

humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pela Reclamada 

demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona as partes, 

bem como a utilização do benefício colocado a disposição do Reclamante, 

não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. Veja-se, nesse 

sentido, as faturas coligidas sugerindo evidências acerca da efetiva 

utilização dos serviços de TV por assinatura cobrados e não pagos. De 

outra banda, nada há nos autos para que se possa colocar em dúvida a 

veracidade dessa prova documental, amplamente hábil à comprovação da 

efetiva contratação, até porque não há alegação de falsidade documental. 

Por sua vez, a inadimplência contratual do Reclamante está evidenciada 

pela falta de prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada 

justificando a alegação despropositada e genérica de desconhecimento do 

débito. Por assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não 

há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

do Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no exercício 

regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

mas, especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inicial com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 21 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-59.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA ANSELMO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000762-59.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCIANA MARIA ANSELMO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por preencher os 

requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95, opino pelo recebimento da petição 

inicial. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. De 

início, opino pelo indeferimento do pedido de inclusão do Banco CBSS S.A. 

no polo passivo da presente ação e do pedido de exclusão do Banco 

Bradescard S.A., uma vez que o Reclamado é o autor das anotações 

restritivas conforme extrato anexado pela Reclamante, não havendo falar 

em ausência de responsabilidade para responder a presente ação, 

tampouco de atribuí-la a outra pessoa jurídica. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexsitência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por Luciana Maria Anselmo de Oliveira em desfavor de Banco 

Bradescard S.A. Sustenta a Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de 

três débitos que alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência dos débitos e indenização por 

danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não elide as 

pretensões da Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. No entanto, as alegações do Reclamado não 

subsistem, pois não apresentou prova mínima de que o valor objeto da 

inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por meio de 

documentos, como o contrato entabulado entre as partes de onde se 

pudesse deduzir que a Reclamante anuiu com a prestação de serviços 

bancários, prova esta que, se existente, seria hábil a amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO 

FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA EM QUE O AUTOR 
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REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR 

LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. 

CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB 

ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA 

CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA 

CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM 

DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA DEMONSTRAR A 

ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS QUE LHE 

COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO NEGATIVO E A 

CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA PARTE AUTORA 

JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO BANCO QUE ATENTA 

CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 

DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL 

PURO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$ 6.780,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004490967, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa 

Pacheco, Julgado em 18/12/2013). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 

RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 

18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a 

dívida e afirma não possuir relação jurídica com o Reclamado, desta forma, 

incumbia a este instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude dos débitos que pudessem ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do 

Reclamado ao incluir o nome da Reclamante no cadastro de proteção ao 

crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua responsabilidade. 

O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

por débitos indevidos constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que o Reclamante possui diversas 

anotações posteriores aquela objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento de suas dívidas e diante de sua 

inércia em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por 

contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.000,00 

(três mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o 

Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente 

pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. 

Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 21 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-58.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO KLEBER BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000042-58.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOAO KLEBER BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. O Reclamante requereu a desistência desta ação, 

consoante termo de audiência inserido na id. n. 12325398 destes autos. 

Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 21 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-42.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MAILTON DA COSTA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000595-42.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUIS MAILTON DA COSTA CARVALHO REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 

O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação, conforme se depreende do evento n. 13098177 destes autos, 

não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 
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artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 21 de março de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-48.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DAVID RODRIGUES NEPONOCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000808-48.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: WESLEY DAVID RODRIGUES NEPONOCENO REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 

O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação, conforme se depreende do evento n. 13571702 destes autos, 

não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 21 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-18.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ALVES GOMIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000810-18.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANDERSON ALVES GOMIDES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

13572049 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 21 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-47.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000142-47.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RENATO SOARES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 11829187] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 12083130], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Por fim, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome do Reclamante do referido cadastro. 

Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 
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L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 21 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010544-05.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IRAILDO ALVES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA SICREDI SUDOESTE AGENCIA DE NORTELÂNDIA-MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010544-05.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: IRAILDO ALVES DE MIRANDA REQUERIDO: COOPERATIVA 

SICREDI SUDOESTE AGENCIA DE NORTELÂNDIA-MT Vistos, etc. Dispenso 

o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não 

haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez 

que não há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. Inexistência de Débito, 

Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência proposta por Iraildo Alves de 

Miranda em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste do Estado – Sicredi Sudoeste. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão ao Reclamante. Pois bem, é de se registrar, a princípio, que 

o caso ora em análise não se amolda a sistemática disposta no Código de 

Defesa do Consumidor, ante a qualidade dúplice do Reclamante de 

associado e cliente da cooperativa, não se tratando, portanto de 

fornecedora e consumidor, respectivamente. Neste aspecto, cito o 

seguinte julgado. JUIZADOS ESPECIAIS. RELAÇÃO DE COOPERADO E 

COOPERATIVO. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. CLAÚSULA 

COMPROMISSORIA. ARBITRAGEM. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PROPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1.CABE ESCLARECER QUE O CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR NÃO SE APLICA À RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE 

COOPERADO E COOPERATIVA, POSTO QUE O VÍNCULO ENTRE ELES É 

DE COOPERAÇÃO, E NÃO DE CONSUMO. 2.O CONTRATO DE SOCIEDADE 

COOPERATIVA É ESTABELECIDO ENTRE PESSOAS QUE SE OBRIGAM A 

CONTRIBUIR EM PROL DE UM OBJETIVO COMUM SEM FINALIDADE DE 

LUCRO. COMO AS COOPERATIVAS NÃO BUSCAM REMUNERAÇÃO 

DIRETA OU INDIRETA PELOS SEUS SERVIÇOS, NÃO PODEM SER 

ENQUADRADAS NO CONCEITO DE FORNECEDOR, CONFORME ART. 3º, § 

2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 3.O CONTRATO 

ENTABULADO REVELA A CONCORDÂNCIAS DAS PARTES QUANTO A 

CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE SE SUBMETEREM À ARBITRAGEM 

PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO, CONTENDO CLÁUSULA EXPRESSA, EM 

NEGRITO, DE MODO QUE A CUMPRIR OS REQUISITOS ESTABELECIDOS 

PELA LEI 9.307/96. 4.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CUSTAS E 

HONORÁRIOS PELO RECORRENTE FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR 

D A  C A U S A .  ( T J - D F  -  A C J :  2 0 1 3 0 7 1 0 0 3 6 0 9 3  D F 

0003609-47.2013.8.07.0007, Relator: ALVARO LUIZ CHAN JORGE, Data 

de Julgamento: 10/12/2013, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

20/01/2014 . Pág.: 283) Desta forma, não caracterizada a relação de 

consumo, não incide no caso concreto as disposições do CDC, mormente 

quanto à facilitação da defesa efetivada pela benesse da inversão do 

ônus da prova. Neste contexto e pela dinâmica de distribuição do ônus da 

prova insculpida no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo os artigos 337 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao 

réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões 

de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que o Reclamante sustenta 

que consta negativação indevida em seu nome a requerimento da 

Reclamada. Sustenta que desconhece a dívida argumentando que já havia 

encerrado a conta que possuía junto à Reclamada. Por esta razão propôs 

a presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em contestação a Reclamada argumentou 

que o débito é devido e legítimo, afirmando que não houve pedido de 

encerramento de conta por parte de Reclamante, bem como resiste ao 

pedido de indenização por danos morais. Entretanto, noto que o 

Reclamante não instruiu os autos com elementos suficientes para melhor 

análise da demanda, isto é, não trouxe com a inicial informações 

inequívocas do alegado. Vejo que o Reclamante deixou de comprovar os 

fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não consta dos autos 

pedido de encerramento da referida conta. Sabe-se que o pedido de 

encerramento de conta corrente exige procedimento formal e burocrático 

e que quando realizado o correntista recebe comprovante do pedido, 

devidamente datado e assinado pelo atendente. Observo que o 

Reclamante utilizou com meio de prova do pedido de cancelamento, 

apenas mensagens de textos anexadas à id. n. 6502513 destes autos. 

Todavia, tais mensagens não dão prova cabal do pedido de encerramento 

da conta considerando que o teor do texto trata apenas de estorno de 

tarifas e foram trocadas com um número de telefone não identificado, não 

havendo forma de se deduzir que se trata de um canal de atendimento da 

Reclamada. Assim, não é possível concluir que a negativação é indevida, 

posto que ausentes tanto a prova do encerramento da conta como a 

prova de quitação da dívida. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE ENCERRAMENTO DA CONTA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE 

TARIFAS. INADIMPLEMENTO QUE POSSIBILITA A INCLUSÃO DO NOME DO 

DEVEDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DANO 

INDENIZÁVEL. A autora firmou contrato de abertura de conta corrente com 

o banco réu. No momento da celebração do contrato, acordou-se que, em 

até 30 dias a autora receberia cartão de credito, senha e demais 

informações bancárias. Ante a inércia do banco, a autora dirigiu-se a uma 

de suas agências, sendo aconselhada a escrever declaração requerendo 

o encerramento da conta, o que foi realizado de imediato. Ocorre que a 

autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, qual seja, cópia do 

requerimento feito na agência do banco apelado. Apesar de ausência de 

movimentação, não houve o encerramento da conta bancária, de modo 

que é legítima a cobrança de tarifa para a sua manutenção. Em razão do 

inadimplemento, gerou-se saldo devedor, com imputação de tributo 

previsto à época (CPMF). Nessa esteira, não há irregularidade na conduta 

das rés, que agiram estritamente dentro do exercício regular de direito, de 

acordo com as determinações do órgão regulamentador das relações 

entre as instituições financeiras e seus consumidores. A ausência de 

pagamento motivou a negativação do nome da autora, não gerando dano 

indenizável. RECURSO QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DESPROVIMENTO DO 

AGRAVO LEGAL. (TJ-RJ - APL: 00181353820128190001 RJ 

0018135-38.2012.8.19.0001, Relator: DES. ROBERTO DE ABREU E SILVA, 

Data de Julgamento: 02/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de 

Publicação: 05/08/2013 13:10) [g.n.] Desta maneira, o Reclamante não 

comprova o fato constitutivo do seu direito, o que era seu ônus, 

consoante preceitua o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. 

Desta forma, a improcedência da pretensão é medida que se impõe. No 

tocante à litigância de má-fé, tenho que não restou configurada qualquer 

das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, porquanto não 

comprovada conduta maliciosa da parte, ou seja, a dolosa presença de 

má-fé processual. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Opino, outrossim, pela revogação da decisão que antecipou os efeitos da 

tutela [id. 6502567]. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

na forma dos artigos 54 e 55 da lei nº 9.099/95. Submeto este projeto de 
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sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia 

d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 21 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010204-27.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA CONTATTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN DE MORAES WIECZOREK OAB - MT0021694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SANTA RITA DO TRIVELATO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNANDES RODRIGO STREY OAB - MT0007611A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010204-27.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GRAFICA CONTATTO LTDA - ME REQUERIDO: VIACAO 

SANTA RITA DO TRIVELATO LTDA - EPP Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação de Cobrança aforada por Gráfica Contato Ltda.-ME em desfavor de 

Viação Santa Rita do Trivelato Ltda.-EPP. A parte autora não compareceu 

à audiência, fazendo-se representar por preposto [id. n. 9054437]. 

Entretanto, a parte autora deve comparecer pessoalmente a todos os atos 

processuais, sob pena de extinção do processo ex vi art. 51, I da Lei nº 

9.099/95 I, cabendo se fazer representar, inclusive em audiência, pelo 

representante legal instituído no contrato social. O Enunciado nº 141 do 

FONAJE dispõe que: ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente (XXVIII Encontro - Salvador/BA).” [g.n.] No sistema do 

Juizado Especial, a representação das pessoas jurídicas por meio de 

preposto ocorrerá apenas quando litigarem no polo passivo, mas não no 

polo ativo. No caso vertente, a parte autora sendo enquadrada como 

microempresa se fez representar por preposto na audiência de 

conciliação, quando deveria ter comparecido o sócio-dirigente, o que não 

aconteceu, conforme se denota dos documentos acostados na exordial. 

Nesse contexto, não há como permitir o prosseguimento da reclamação 

em epígrafe em face da impossibilidade legal da parte autora, qualificada 

como pessoa jurídica, porém com natureza de microempresa, fazer-se 

representar por preposto nos Juizados Especiais. A propósito: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 

141 DO FONAJE. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA 

CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

PREJUDICADO O JULGAMENTO DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

excepcionalmente admitida a litigar como autora nos juizados especiais, 

deve ser presentada, em audiência, pelo empresário individual ou sócio 

gerente, devendo ser comprovada tal qualidade, sob pena de extinção do 

feito (art. 51, I, da Lei 9.099/95), posto que se revela desprovido de efeitos 

jurídicos o comparecimento de simples funcionário ou preposto, a teor do 

que reza o Enunciado nº. 141 do FONAJE Precedente desta Turma. 2. 

Verificado que se fez presente ao ato processual pessoa desprovida de 

poderes, a figurar como simples preposta da empresa, impõe-se a 

extinção do processo, porquanto se considera que esteve ausente a 

parte autora na audiência. 3. Preliminar de nulidade acolhida, para cassar 

a r. sentença recorrida e determinar a extinção do feito, sem julgamento de 

mérito. Prejudicado o julgamento do recurso. (TJ-DF - ACJ: 

20130810080122 DF 0008012-56.2013.8.07.0008, Relator: LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/07/2014, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 21/08/2014 . Pág.: 278) E ainda: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. PARTE AUTORA QUE É FIRMA INDIVIDUAL. 

REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO 

FEITO MANTIDA. 1. Ainda que se trate a parte autora de firma individual, o 

comparecimento em audiência deve ser pessoal, sob pena de extinção do 

feito. 2. A Lei 9.099/95 possibilita a representação das pessoas jurídicas 

por meio de preposto quando litigarem no polo passivo, o que não diz com 

a hipótese dos autos. 3. Ademais, o próprio Enunciado 141, do Fonaje 

determina que a representação, inclusive em audiência deve ser pessoal. 

4. Nesse sentido: AÇÃO DE COBRANÇA. CONSOANTE SE VÊ DO 

DOCUMENTO DE FL. 04, APRESENTA A RECORRENTE UMA FIRMA 

INDIVIDUAL. E, NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 9º, § 4º, DA LEI 

9.099/95, A PESSOA JURÍDICA, AÍ INCLUÍDA A FIRMA INDIVIDUAL, PODE 

SER REPRESENTADA POR PREPOSTO CREDENCIADO QUANDO FIGURAR 

NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NO ENTANTO, EM LITIGANDO O 

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NA QUALIDADE DE AUTOR, DEVERÁ 

COMPARECER PESSOALMENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 

9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Inominado nº. 71003918547, 

Turmas Recursais, Terceira Turma Recursal Cível, relator: Dr. Luis 

Francisco Franco, julgado em 13/12/2012). 5. Portanto, deve permanecer 

incólume a decisão que extinguiu o feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 

9099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003919172, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

27/02/2013). (TJ-RS - Recurso Cível: 71003919172 RS, Relator: Marta 

Borges Ortiz, Data de Julgamento: 27/02/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/03/2013) (g.n.) Ante 

o exposto, diante da contumácia da parte autora, opino pela EXTINÇÃO do 

processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 25594 Nr: 357-31.2003.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemir Ferreira da Silva ou Ademir Ferreira da 

Silva (Manski")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Pedroso De Jesus - 

OAB:MT 13.382

 Ante o exposto, reconheço antecipadamente a prescrição da pretensão 

retroativa do delito em questão, razão pela qual DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado Edemir Ferreira da Silva, devidamente 

qualificado nestes autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. art. 110 

,§2º do Código Penal. Publique-se, registre-se e intimem-se, 

observando-se quanto ao acusado a desnecessidade de sua intimação 

pessoal, bastando que se dê na pessoa de advogado constituído ou de 

Defensor Público que poderá ser nomeado apenas para esse ato, 

conforme prevê o artigo 1387 da CNGC.Após o transito em julgado, 

arquive-se, observadas as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 52074 Nr: 3090-86.2011.811.0086
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Ronsani, Vercedino Francisco Triches, 

Ademar Antonio Franz, Elier Soares Ferreira ("bigode"), João Francisco de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Emerson Flávio de Andrade - OAB:MT 

6.730, Jonas Mendes Barravieira - OAB:MT 13.116, Luiz Pedro 

Franz - OAB:MT 14.594, Moacir Ribeiro - OAB:MT 3.562-B

 Ante o exposto, reconheço antecipadamente a prescrição da pretensão 

retroativa do delito em questão, razão pela qual DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos réus Waldir Ronsani, João Francisco de Souza e Elier 

Soares Ferreira, Ademar Antonio Franz, e Vercedino Francisco Triches, 

devidamente qualificados nestes autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, 

c.c. art. 110, §2º do Código Penal. Publique-se, registre-se e intimem-se, 

observando-se que a intimação pessoal do acusado é desnecessária, 

bastando a de seu patrono constituído ou de defensor público que poderá 

ser nomeado apenas para esse ato, conforme prevê o artigo 1.387 da 

CNGC.Após o transito em julgado, arquive-se, observadas as baixas 

deestilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 43032 Nr: 2415-94.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delson Rodrigues de Moura Lopes, Antônio 

Gonismar Teixeira, João Rhicardo Campos Marques, Sebastião Mauro Dias 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:7355-A/MT, Fabio Moreira Pereira - 

OAB:9405-MT, PEDRO MARTINS VERÃO - OAB:5858, Ulisses 

Rabaneda - OAB:MT 8.948

 Vistos.Em que pese determinada a citação pessoal dos réus Antonio 

Gonismar Teixeira e Sebastião Mauro Dias da Silva, verifico que eles já 

ofereceram resposta à acusação às fls. 1240/1260, sem arguir qualquer 

nulidade quanto ao ato citatório realizado na pessoa de seus patronos 

constituídos.Nesse caso, tem-se que ainda que houvesse alguma 

irregularidade no ato citatório desses réus, ele inequivocamente atingiu a 

sua finalidade, não havendo que se falar em nulidade, portanto, por total 

ausência de prejuízo, pelo que revogo em parte a decisão de fls. 1280, no 

que toca à determinação de nova citação pessoal desses dois réus, por 

entender totalmente desnecessária a repetição do ato.)Quanto ao réu 

João Rhicardo Campos Marques, considerando que sua defesa quando 

compareceu aos autos, o fez apenas para alegar a nulidade da citação, 

por não ter sido pessoal, de fato o ato deve ser repetido para evitar 

arguição de nulidade.Encaminhe-se, portanto, o senhor gestor a carta 

rogatória para análise do departamento de cooperação jurídica 

internacional do Ministério da Justiça, nos termos do artigo 37 do CPC, 

para a citação desse réu, certificando-se a medida nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 44438 Nr: 3809-39.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Heming

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Heming - OAB:2869 

MT

 Ante o exposto, reconheço antecipadamente a prescrição da pretensão 

retroativa do delito em questão, razão pela qual DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado Sergio Heming, devidamente qualificado nestes 

autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. art. 110 do Código Penal. 

Publique-se, registre-se e intimem-se, observando-se que a intimação 

pessoal do acusado é desnecessária, bastando a de seu patrono 

constituído ou de defensor público que poderá ser nomeado apenas para 

esse ato, conforme prevê o artigo 1.387 da CNGC.Após o transito em 

julgado, arquive-se, observadas as baixas deestilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 48062 Nr: 3486-97.2010.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFdS, SdO, AP, HSS, FIPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Anedio Aparecido Tosta - OAB:MT 4.855, Fernando 

Henrique Mazo Fávero - OAB:MT 10.262-B, Paulo de Almeida Vilela 

- OAB:MT / 9.538, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 431 e seguintes da CNGC e 

art. 234 do NCPC, IMPULSIONO estes autos no Sistema Apolo para 

expedição de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Dr. ANEDIO APARECIDO TOSTA - inscrito na OAB n. MT 

3.305, para que promova imediatamente devolução dos autos no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de (i) perder o direito à vista fora de cartório, (ii) 

expedição de mandado de busca e apreensão ou de exibição e entrega de 

autos, (iii) caracterização do crime de sonegação de autos, BEM COMO 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 88149 Nr: 3822-28.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 431 e seguintes da CNGC e 

art. 234 do NCPC, IMPULSIONO estes autos no Sistema Apolo para 

expedição de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Dr. JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - inscrito na OAB 

n. MT 15.530, para que promova imediatamente devolução dos autos no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de (i) perder o direito à vista fora de 

cartório, (ii) expedição de mandado de busca e apreensão ou de exibição 

e entrega de autos, (iii) caracterização do crime de sonegação de autos, 

BEM COMO multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 94590 Nr: 2787-96.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Italo Nicassio Lopes, Janailson Barbosa dos 

Santos, Edmilson José da Silva, José Mailson Silva dos Santos, Antonio de 

Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 431 e seguintes da CNGC e 

art. 234 do NCPC, IMPULSIONO estes autos no Sistema Apolo para 

expedição de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Dr. ROBERSON SIQUEIRA DE MELO inscrito na OAB/MT n. 

18.701, para que promova imediatamente devolução dos autos no prazo 

de 3 (três) dias, sob pena de (i) perder o direito à vista fora de cartório, (ii) 

expedição de mandado de busca e apreensão ou de exibição e entrega de 

autos, (iii) caracterização do crime de sonegação de autos, BEM COMO 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel
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 Cod. Proc.: 112924 Nr: 240-15.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Pires dos Santos, Anisleide Rodrigues 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduarda Sthefani Zeilinger - 

OAB:MT/21.692/O

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 431 e seguintes da CNGC e 

art. 234 do NCPC, IMPULSIONO estes autos no Sistema Apolo para 

expedição de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Dra. Eduarda Sthefani Zeilinger inscrito na OAB/MT n. 

11.300, para que promova imediatamente devolução dos autos no prazo 

de 3 (três) dias, sob pena de (i) perder o direito à vista fora de cartório, (ii) 

expedição de mandado de busca e apreensão ou de exibição e entrega de 

autos, (iii) caracterização do crime de sonegação de autos, BEM COMO 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 54669 Nr: 2150-87.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Ambrosio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Acolho a cota Ministerial retro.

Designo o dia 23 de abril de 2018 às 14:30 hs. para audiência para oitiva 

da testemunha Júlio Cesar Karnoski, que deverá ser intimada no endereço 

informado às fls. 114.

Intimem-se, com exceção do réu já declarado revel.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 54541 Nr: 2022-67.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egon Hoepers

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 )Posto isto, faço uso do juízo de retratação previsto pelo artigo 589 do 

CPP, para REVOGAR a sentença que declarou extinta a punibilidade do 

acusado face ao mero transcurso do período de prova sem revogação do 

benefício.Designo audiência de justificação quanto ao descumprimento 

das condições para o dia 28 de junho de 2018 às 17:15 hs.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 90420 Nr: 3296-13.2005.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Garcia Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:MT 8107, Geovane dos Santos Furtado - OAB:SP 155.088

 Vistos.

Adoto integralmente as razões do Ministério Público na cota de fls. 963, e 

nos termos do artigo 70, do CPP, declino da competência deste juízo, em 

favor do juízo criminal da Comarca de Itapeva/SP.

Intimem-se.

Preclusa a decisão, remetam-se os autos ao juízo criminal de Comarca de 

Itapeva/SP, com as devidas baixas e anotações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 103149 Nr: 2216-91.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 Vistos.

 Considerando o teor da certidão de fl. 227, intime-se novamente a Defesa 

do acusado, para apresentar memoriais finais, sob pena de aplicação da 

multa prevista no art. 265, “caput”, do CPP, que desde já arbitro em 10 

(dez) salários mínimos.

Destarte, permanecendo a Defesa inerte, intime-se pessoalmente o 

acusado, para que se assim desejar, constitua novo patrono no prazo de 

05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, 

seja informado de que será assistido pela Defensoria Público, 

advertindo-o, ainda, de que o transcurso “in albis” do prazo supracitado 

ensejara a remessa dos autos à Defensoria Pública.

 Intimem-se. Às providências.

 Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 103590 Nr: 2504-39.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL SANTOS, FRANCISCO SIDIVAN DE 

ANDRADE, Dwainy Correa Koslowski, Jhonatas Barros Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Reis de Oliveira - 

OAB:MT 11.265, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 

001, Rosangela Agner - OAB:MT 19.394

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 422, proceda-se a intimação por edital dos 

acusados Marciel Santos e Dwainy Correa Koslowski acerca da sentença 

de fls. 386/400v.º, nos termos da lei (art. 392, inciso VI, do CPP).

Ademais, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o 

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público à fl. 429.

 Dê-se vistas dos autos ao Parquet, para que ofereça as competentes 

razões recursais, e em seguida, vistas às Defensas, para que querendo, 

apresentem contrarrazões, no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas 

homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 71596 Nr: 110-98.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Comisso Hernandez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Ante o exposto, reconheço antecipadamente a prescrição da pretensão 

retroativa do delito em questão, razão pela qual DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE da acusada ELAINE COMISSO HERNANDEZ, devidamente 

qualificada nestes autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, primeira parte 

c.c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.Publique-se. Intimem-se, 

observando-se a desnecessidade de intimação pessoal da acusada, 

bastando a de seu defensor constituído, conforme determina o artigo 1387 

da CNGC.Com o trânsito em julgado, procedam-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos, sem 

quaisquer custas ou despesas judiciais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115047 Nr: 1359-11.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 735 de 1053



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antaris Gonçalves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada, requisitando-se a testemunha Romullo 

Fernando Silva Lenz para comparecer à audiência designada.

Para a realização do ato deprecado, ou seja, para inquirição da 

testemunha, designo audiência para o dia 11/04/2018, às 16h00min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112722 Nr: 109-40.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro dos Santos Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinícius José Cristyan 

Martins Gonçalves - OAB:18.374/MS

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada, procedendo-se à intimação do réu Joacir 

Ferreira dos Santos para comparecer à audiência designada.

Para a realização do ato deprecado, ou seja, para interrogatório do réu, 

designo audiência para o dia 12/07/2018, às 14h30min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114081 Nr: 779-78.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M, GFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13528

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada, procedendo-se à intimação da 

testemunha Gilma Ferreira da Silva para comparecer à audiência 

designada.

Para a realização do ato deprecado, ou seja, para inquirição de 

testemunha, designo audiência para o dia 11/10/2018, às 14h45min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115738 Nr: 1689-08.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Rocha dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Soares Moreira - 

OAB:

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada, procedendo-se à intimação da 

testemunha Pablo Henrique Cavalcante de Oliveira para comparecer à 

audiência designada.

Para a realização do ato deprecado, ou seja, para inquirição de 

testemunha, designo audiência para o dia 11/10/2018, às 15h15min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 87889 Nr: 3658-63.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Borges de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUENESSE DYOGO DO CARMO 

- OAB:10286/O

 “Vistos.

Defiro a juntada dos documentos ora apresentado e dou por justificado a 

ausência do acusado.

Defiro o pedido do seu defensor e determino a expedição de carta 

precatória para comarca de Cuiabá com a finalidade de interrogar o réu, 

cujo endereço deverá ser atualizado conforme petição ora apresentada, 

atualizando-se também a sua representação processual.

Aguarde-se os retornos das cartas precatórias já expedidas, 

observando-se o prazo, nos termos do artigo 222, §2.º, do CPP, com 

exceção daquela a ser expedida para o interrogatório, que deverá 

necessariamente ser juntada aos autos devidamente cumprida, e após, 

vistas as partes para ofertarem alegações finais escritas, no prazo legal e 

em seguida, conclusos para sentença.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 101989 Nr: 1557-76.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DANIELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na área 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 101955 Nr: 1538-70.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clesiane Viccari Pinto, CLAUDIMAR MARTINS 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na área 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 101595 Nr: 1331-71.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA & MENEGHETTI LTDA-EPP, LEONILDES 

MENEGUETTI, LAIR DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na área 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 101097 Nr: 1032-94.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na área 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 100843 Nr: 922-95.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA & MENEGHETTI LTDA-EPP, LAIR DA 

ROSA, LEONILDES MENEGUETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na área 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 99851 Nr: 392-91.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DANIELLI, RUBIAMAR DANIELLI, 

CLAUDIMAR MARTINS PINTO, Clesiane Viccari Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA GALLE EBELING - 

OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na área 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63727 Nr: 2458-20.2013.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO CARAIBA S/A, SIDNEY FRAGUAS JUNIOR, 

NX GOLD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAES MINERAÇÃO LTDA, MASSAIKO 

SASSAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT, JAYME BROWN DA MAIA PITHON - OAB:8.406-BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918-A-MT

 Intimação do advogado do autor para que no prazo de 10(dez)dias, 

providencie o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72252 Nr: 1614-02.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA ADÃO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO BATISTA ADÃO RIBEIRO, Cpf: 

02695851170, Rg: 21720894, Filiação: Maria Adão da Conceição e José 

Ribeiro da Silva, data de nascimento: 24/06/1990, brasileiro(a), natural de 

Nova Xavantina-MT, casado(a), operador de máquina, Telefone (66) 

9959-2618. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Vistos etc. O Ministério Público Estadual ofereceu 

denúncia em face de JOÃO BATISTA ADÃO RIBEIRO, já qualificado, como 

incurso nas sanções do art. 65, do Decreto-Lei nº. 3.688/41, com as 

implicações da Lei 11.340/2006. Analisando os autos, em juízo introdutório, 

verifico que estão preenchidos os requisitos indispensáveis para a 

formalização da denúncia, bem como presentes as condições gerais e 

específicas da ação penal, ou seja, elementos da ação, condições, 

pressupostos e justa causa. Com efeito, inexiste qualquer razão de 

rejeição da denúncia (artigo 395 do Código de Processo Penal). Isto posto, 

RECEBO a denúncia ofertada contra o acusado, como incursos nas 

sanções nela descritas. Cite-se o denunciado para apresentar defesa 

prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396, CPP). Não 

apresentada a defesa prévia no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-la, no prazo de 

10 (dez) dias. O Oficial de Justiça deverá, por ocasião do cumprimento do 

mandado de citação, indagar do réu se o mesmo possui advogado (a) 

constituído (a) (s) ou condições de constituir procurador (a) (es). Em caso 

negativo, os autos deverão ser encaminhados imediatamente à douta 

Defensoria Pública para patrocinar a defesa, independentemente do 

transcurso do prazo de 10 (dez) dias acima assinalado (CNGC, Cap. 07, 

Seção 05, Item 7.5.1.4). Não tendo sido juntada aos autos, solicite 

informação sobre eventual antecedentes do acusado no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, no Instituto de Identificação do Estado de Mato 
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Grosso e Nacional, no Instituto Nacional de Identificação Criminal, e demais 

localidades solicitadas na cota ministerial do "parquet". Comunique o 

recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de 

Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de Polícia local. 

Apresentada ou não a resposta no prazo de 10 (dez) dias, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho: Vistos.Compulsando os autos, verifico que as tentativas de 

citação do acusado foram infrutíferas (ref. 25 e 33).Dessa forma, defiro o 

requerimento ministerial de ref. 48, determinando a citação do acusado por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 e art. 363, 

§1º, ambos do CPP.Transcorrido o prazo do edital sem o comparecimento 

do acusado, conclusos para análise da aplicação do art. 366 do CPP, 

conforme pugnado pelo "Parquet" (ref. 48).Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 27 de março de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67671 Nr: 2552-31.2014.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLENE BARBOSA FERREIRA ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNIDES GAUBE PETTER, ELIETE FERREIRA, 

MARCIO CARLOS PEREIRA, CLEONICE LUIZO FERRINO, GILSON CÂNDIDO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EUNIDES GAUBE PETTER, Cpf: 

61661414087, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Citem-se, via edital, com o prazo de trinta (30) dias 

(CPC, art. 257, III), os eventuais interessados.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lote 05, QD 77, com área de 459,04m2, 

matriculado sob nº19 do Livro 08, situado na Rua Goiânia, 720 - Bairro 

Tonetto - Nova Xavantina - MT

Despacho/Decisão: Vistos.Citem-se, via edital, com o prazo de trinta (30) 

dias (CPC, art. 257, III), os eventuais interessados.Citem-se, pessoalmente, 

os confinantes (art. 246, §3º, CPC) para, querendo, manifestarem no 

feito.Efetivada as citações acima, conclusos para nova 

deliberação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 14 de março de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66653 Nr: 1755-55.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON LUIZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, 

ESPÓLIO DE EDVANA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MAGALHÃES 

FARIA JUNIOR - OAB:MT/9839

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para o fim de 

condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes 

da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito 

(08/08/2009), tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento nos 

meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.A verba apurada deverá 

ser corrigida, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), a partir da data de cada vencimento, e acrescida de 

juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, de 

acordo com o entendimento firmado no RE 870.947/SE.Considerando que a 

parte autora sucumbiu de maior parte dos pedidos, condeno-a ao 

pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e 

despesas de ingresso, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado após a liquidação do 

presente “decisum” (art. 85, §4º, II do CPC).Doutra banda, a parte autora 

pugnou pelos benefícios da gratuidade judiciária, pleito que, até a presente 

data, não fora analisado. Assim, defiro-lhe a benesse vindicada, por se 

tratar de hipossuficiente, ficando a exigibilidade das despesas 

sucumbenciais suspensa em relação à parte autora, consoante art. 98, 

§3º do CPC.Sem custas ao requerido, em face do art. 3º, I da Lei Estadual 

nº 7.603/01. No mais, condeno-o ao pagamento de honorários 

advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado após a liquidação do 

presente “decisum” (art. 85, §4º, II do CPC).Sentença sujeita a reexame 

necessário (artigo 496, I, do CPC), de modo que, decorrido o prazo para 

recursos voluntários, certifique-se e remeta-se o feito ao e. Tribunal de 

Justiça deste Estado.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67523 Nr: 2445-84.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENDRIGO DALCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCALIZA RENT A CAR S/A, INFRA 

COMERCIO E SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE LTDA, ROBERTO TEIXEIRA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.014 A/MT, FLAVIO ALMEIDA MATTOS - 

OAB:273.117/SP, MICHELE FREITAS PEREIRA OLIVEIRA - 

OAB:20030/O-MT

 Vistos.

Homologo, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes na petição de fls. 320/325.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo e determino o 

pagamento das custas processuais conforme avençado e/ou não 

havendo disposição no acordo, conforme a lei.

Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C.

Nova Xavantina/MT, 27 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36875 Nr: 433-05.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROMON S/A- AGRICULTURA E PECUARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFC - INTERNACIONAL FOOD COMPANY 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

Nova Xavantina/MT, 27 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 22133 Nr: 635-21.2007.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA BATISTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOZO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

Nova Xavantina/MT, 27 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101926 Nr: 1524-86.2018.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Araguaia Comércio de Insumos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO LEOPOLDO BREITENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ROGÉRIO PARIS - 

OAB:7526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 30,00 (trinta reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66076 Nr: 1303-45.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MARCA, ROSA MARIA PEREIRA DE ARAÚJO, 

ROSANI ARRUDA COSTA, SANDRA MARIA CAMARGO BARROSO, 

WILSON PEDROSA MENDANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MAGALHÃES 

FARIA JUNIOR - OAB:MT/9839, MAURICIO MAGALHÃES FARIA NETO - 

OAB:15.436-MT

 Vistos

Recebo a presente liquidação de sentença por arbitramento, nos termos 

do acórdão proferido nos autos principais, conforme disposto no art. 509, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

Promovam-se as alterações necessárias no sistema e na capa dos autos.

Para a realização de perícia contábil nomeio perito o senhor Luiz Antônio 

Silvio Pereira, perito contábil, com endereço profissional na Rua Fernando 

Correa da Costa, n° 697, Bairro Vila Aurora, Centro Comercial, 

Rondonópolis-MT, CEP: 78740-000, com o telefone fixo n° +55 66 

99611-7391, e-mail: Luizcontador10@hotmail.com, que deverá ser 

intimado para manifestar concordância com o encargo e fixar os 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias da intimação.

Com a apresentação da proposta dos honorários, digam as partes em 05 

(cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos para 

decisão.

Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Nova Xavantina/MT, 27 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 27297 Nr: 1741-81.2008.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA MACENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA LAGES 

ECHEVERRIA - OAB:

 Vistos.

À f. 148, a parte exequente requereu que o feito seja chamado à ordem, 

argumentando que a sentença proferida à fl. 146 é nula de pleno direito, 

uma vez que não houve quitação integral do débito cobrado nestes autos.

Após detida análise dos autos, verifico que razão assiste a parte 

exequente, tendo em vista a existência de erro material na sentença 

proferida à fl. 146.

Conforme se extrai do ato judicial impugnado, vislumbro que a sentença 

extinguiu a presente execução com resolução de mérito, contudo não 

observou que o pagamento efetivado às fls. 144/145 diz respeito somente 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo que o precatório 

expedido à fl. 141 encontra-se pendente de quitação.

Desta forma, no caso em comento, não há que se falar em extinção da 

execução neste momento processual, visto a pendência de débito, que 

será pago por meio de precatório.

Ante o exposto, defiro o pedido de f. 148, CHAMO O FEITO À ORDEM e 

revogo a sentença de fl. 146, tendo em vista que não houve plena 

quitação do débito cobrado nos autos, determinando a continuidade da 

ação.

Aguarde-se em Cartório até o pagamento do Precatório expedido à fl. 141.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Nova Xavantina/MT, 27 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63596 Nr: 2306-69.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO, MARIA CELINA 

MARTINS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ZANDONÁ CANOVA - 

OAB:79.789-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 Vistos

Tendo em vista a impossibilidade do perito nomeado para o encargo da 

realização de perícia contábil (fl. 111).

 Nomeio perito o senhor Luiz Antônio Silvio Pereira, perito contábil, com 

endereço profissional na Rua Fernando Correa da Costa, n° 697, Bairro 

Vila Aurora, Centro Comercial, Rondonópolis-MT, CEP: 78740-000, com o 

telefone fixo n° +55 66 99611-7391, e-mail: Luizcontador10@hotmail.com, 

que deverá ser intimado para manifestar concordância com o encargo e 

fixar os honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias da intimação.

Com a apresentação da proposta dos honorários, digam as partes em 05 

(cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos para 

decisão.
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Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Nova Xavantina/MT, 27 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66079 Nr: 1306-97.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES FREITAS TERRA, JAIR BUENO FERNANDES, 

LETÍCIA MARIA DA SILVA SAAD, LINDOMAR PEDROSA MENDANHA, 

LINDOMAR FRANCISCO DE SOUZA, JOSE APARECIDO PEREIRA 

PIMENTEL, LUCIANO FERRAZ, LUCINHA HEINBURG, LUCIANO BATISTA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Recebo a presente liquidação de sentença por arbitramento, nos termos 

do acórdão proferido nos autos principais, conforme disposto no art. 509, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

Promovam-se as alterações necessárias no sistema e na capa dos autos.

Para a realização de perícia contábil nomeio perito o senhor Luiz Antônio 

Silvio Pereira, perito contábil, com endereço profissional na Rua Fernando 

Correa da Costa, n° 697, Bairro Vila Aurora, Centro Comercial, 

Rondonópolis-MT, CEP: 78740-000, com o telefone fixo n° +55 66 

99611-7391, e-mail: Luizcontador10@hotmail.com, que deverá ser 

intimado para manifestar concordância com o encargo e fixar os 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias da intimação.

Com a apresentação da proposta dos honorários, digam as partes em 05 

(cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos para 

decisão.

Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Nova Xavantina/MT, 27 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 27233 Nr: 1675-04.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA & VALOIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

Nova Xavantina/MT, 27 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79615 Nr: 1523-72.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA CONCEIÇÃO DE PAULA, LAYNI DASLIREY 

DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:16921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para se manifestarem acerca do documento de ref. 

74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 26783 Nr: 1225-61.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RODRIGUES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

Nova Xavantina/MT, 27 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 28351 Nr: 2792-30.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARLUZ DE OLIVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Vistos.

Com fundamento no art. 1.023, §2º do Código de Processo Civil, intime-se 

a parte embargada para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobre o teor dos embargos de declaração opostos às fl. 125/126.

Cumpra-se.

 Nova Xavantina/MT, 27 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 25762 Nr: 213-12.2008.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA DE OLIVEIRA MAGNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAES MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918-A-MT

 Vistos.

Com fundamento no art. 1.023, §2º do Código de Processo Civil, intime-se 

a parte embargada para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobre o teor dos embargos de declaração opostos às fl. 412/415.

Cumpra-se.

 Nova Xavantina/MT, 27 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 24415 Nr: 2589-05.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FNDDDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRR, EDLADA, NADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que tal diligência, em regra, compete à parte.

 Indefiro o pedido de folha retro e determino a intimação da parte 

exequente, para requerer o que lhe for de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se. Intime-se.

Nova Xavantina/MT, 27 de março de 2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3813 Nr: 1852-41.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAUJO SILVA & CIA LTDA, VALDIMON JOSÉ 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIANCARDINI NETO - 

OAB:1746-B, OSVALDO ANTONIO DE LIMA - OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento no art. 1.023, §2º do Código de Processo Civil, intime-se 

a parte embargada para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobre o teor dos embargos de declaração opostos às fl. 119/121.

Cumpra-se.

 Nova Xavantina/MT, 27 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35368 Nr: 1441-51.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS DE A. NASCIMENTO - ME, DENIS DE 

ALMEIDA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento no art. 1.023, §2º do Código de Processo Civil, intime-se 

a parte embargada para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobre o teor dos embargos de declaração opostos às fl. 58/59.

Cumpra-se.

 Nova Xavantina/MT, 27 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 23803 Nr: 1992-36.2007.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E. BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO MAX R. R. ALVES 

- OAB:22.571-GO

 Ante o exposto, decreto a prescrição intercorrente e JULGO EXTINTO O 

FEITO COM EXAME DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, II, c.c 924, V, 

ambos do Código de Processo Civil.Em virtude da sucumbência, condeno a 

parte exequente nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, observados os benefícios da gratuidade da justiça, que, 

em caso positivo, suspenderá a cobrança em 05 (cinco) anos ou até que 

a parte não faça mais jus ao benefício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3251 Nr: 1834-20.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES E LAVOR LTDA, FRANCISCO 

JOSÉ FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:6799-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso em desfavor de Fernandes e Lavor Ltda. e Francisco José 

Fernandes, todos qualificados, visando o recebimento de débito apurado e 

inscrito na Dívida Ativa, consubstanciado pelos títulos executivos que 

instruem a peça vestibular.

No dia 30/01/2007, conforme consta à fl. 147, foi proferido despacho 

ordenando o arquivamento do feito até manifestação da parte interessada.

No dia 07/02/2014, foi proferida sentença condicionada, intimando a parte 

exequente para manifestar-se nos autos, sob pena de extinção.

Somente em 07/08/2015 a parte exequente impulsionou o feito, interpondo 

embargos de declaração (fl. 150).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

No dia 30/01/2007, foi proferida decisão ordenando a suspensão e/ou o 

arquivamento do feito, nos moldes do art. 40 da lei n. 6.830/80.

Desta forma, passados um ano da suspensão do processo, iniciou-se a 

contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 40, § 2º, § 4º, da 

LEF).

Esta espécie de prescrição é instituto processual de criação doutrinária e 

jurisprudencial, através do qual se impõe a prescrição do executivo fiscal, 

se este permanecer paralisado por mais de 05 (cinco) anos, após a 

suspensão de que trata o art. 40 da Lei 6.830/80.

Ora, o feito ficou sobrestado por considerável tempo, aguardando que a 

parte interessada se dignasse a movimentá-lo, o que não ocorreu, o que 

demonstra ser um caso típico de prescrição intercorrente.

A sistemática civil em vigor não admite a eternização do conflito, em 

prejuízo à correta e célere prestação jurisdicional nos casos em que o 

próprio titular do direito se mostra desinteressado em promover o seu 

cumprimento no prazo que a lei lhe confere.

Isso se mostra especialmente claro no art. 40, § 4º, da LEF, que 

disponibiliza ao magistrado reconhecer, de ofício, a prescrição, por 

entender que se trata de matéria de ordem pública.

No caso dos autos, verifico que o prazo da prescrição quinquenal 

intercorrente já decorreu há muito tempo, estando os autos paralisados a 

mais de 06 (seis) anos.

Ou seja, o feito ficou aguardando providência da parte exequente entre 

30/01/2007 a 07/08/2015 (oito anos), sendo que durante esse lapso 

temporal a parte exequente não demonstrou ter diligenciado no sentido de 

busca do endereço da parte executada e/ou localização de bens 

passíveis de penhora.

Ademais, feita todas as intimações exigidas pela lei de execução fiscal, a 

parte exequente não demonstrou nenhuma causa de interrupção e/ou 

suspensão da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente, declarando-a, 

neste momento, e julgo extinta a execução, nos termos do art. 40, § 4º, da 

Lei de Execução Fiscal e art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, sejam os autos arquivados, com as devidas 

baixas.

P.I.C.

Nova Xavantina/MT, 27 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 14398 Nr: 818-60.2005.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Normatização e Qualidade Industrial em desfavor de João Ferreira da 

Costa, ambos qualificados, visando o recebimento de débito apurado e 

inscrito na Dívida Ativa, consubstanciado pelos títulos executivos que 

instruem a peça vestibular.

No dia 18/11/2006, conforme consta à fl. 18, foi proferido despacho 

ordenando o arquivamento do feito, diante da inércia da parte exequente.

No dia 17/02/2014, foi proferida sentença condicionada, intimando a parte 

exequente para manifestar-se nos autos, sob pena de extinção.

Somente em 17/06/2015 a parte exequente impulsionou o feito (fl. 22).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

No dia 18/11/2006, foi proferida decisão ordenando a suspensão e/ou o 

arquivamento do feito, nos moldes do art. 40 da lei n. 6.830/80.

Desta forma, passados um ano da suspensão do processo, iniciou-se a 
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contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 40, § 2º, § 4º, da 

LEF).

Esta espécie de prescrição é instituto processual de criação doutrinária e 

jurisprudencial, através do qual se impõe a prescrição do executivo fiscal, 

se este permanecer paralisado por mais de 05 (cinco) anos, após a 

suspensão de que trata o art. 40 da Lei 6.830/80.

Ora, o feito ficou sobrestado por considerável tempo, aguardando que a 

parte interessada se dignasse a movimentá-lo, o que não ocorreu, o que 

demonstra ser um caso típico de prescrição intercorrente.

A sistemática civil em vigor não admite a eternização do conflito, em 

prejuízo à correta e célere prestação jurisdicional nos casos em que o 

próprio titular do direito se mostra desinteressado em promover o seu 

cumprimento no prazo que a lei lhe confere.

Isso se mostra especialmente claro no art. 40, § 4º, da LEF, que 

disponibiliza ao magistrado reconhecer, de ofício, a prescrição, por 

entender que se trata de matéria de ordem pública.

No caso dos autos, verifico que o prazo da prescrição quinquenal 

intercorrente já decorreu há muito tempo, estando os autos paralisados a 

mais de 07 (sete) anos.

Ou seja, o feito ficou aguardando providência da parte exequente entre 

18/11/2006 a 17/06/2015 (nove anos), sendo que durante esse lapso 

temporal a parte exequente não demonstrou ter diligenciado no sentido de 

busca do endereço da parte executada e/ou localização de bens 

passíveis de penhora.

Ademais, feita todas as intimações exigidas pela lei de execução fiscal, a 

parte exequente não demonstrou nenhuma causa de interrupção e/ou 

suspensão da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente, declarando-a, 

neste momento, e julgo extinta a execução, nos termos do art. 40, § 4º, da 

Lei de Execução Fiscal e art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, sejam os autos arquivados, com as devidas 

baixas.

P.I.C.

Nova Xavantina/MT, 27 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3387 Nr: 1821-21.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MIGUEL VARGAS LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Helena dos Santos Souza 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS FERNANDES VIEIRA - 

OAB:5008/MT

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso em desfavor de Miguel Vargas Lemes, ambos qualificados, 

visando o recebimento de débito apurado e inscrito na Dívida Ativa, 

consubstanciado pelos títulos executivos que instruem a peça vestibular.

No dia 02/03/2007, conforme consta à fl. 137, foi proferido despacho 

ordenando o arquivamento do feito até manifestação da parte interessada.

No dia 19/02/2014, foi proferida sentença condicionada, intimando a parte 

exequente para manifestar-se nos autos, sob pena de extinção.

Somente em 18/06/2015 a parte exequente impulsionou o feito, interpondo 

embargos de declaração (fl. 148).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

No dia 02/03/2007, foi proferida decisão ordenando a suspensão e/ou o 

arquivamento do feito, nos moldes do art. 40 da lei n. 6.830/80.

Desta forma, passados um ano da suspensão do processo, iniciou-se a 

contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 40, § 2º, § 4º, da 

LEF).

Esta espécie de prescrição é instituto processual de criação doutrinária e 

jurisprudencial, através do qual se impõe a prescrição do executivo fiscal, 

se este permanecer paralisado por mais de 05 (cinco) anos, após a 

suspensão de que trata o art. 40 da Lei 6.830/80.

Ora, o feito ficou sobrestado por considerável tempo, aguardando que a 

parte interessada se dignasse a movimentá-lo, o que não ocorreu, o que 

demonstra ser um caso típico de prescrição intercorrente.

A sistemática civil em vigor não admite a eternização do conflito, em 

prejuízo à correta e célere prestação jurisdicional nos casos em que o 

próprio titular do direito se mostra desinteressado em promover o seu 

cumprimento no prazo que a lei lhe confere.

Isso se mostra especialmente claro no art. 40, § 4º, da LEF, que 

disponibiliza ao magistrado reconhecer, de ofício, a prescrição, por 

entender que se trata de matéria de ordem pública.

No caso dos autos, verifico que o prazo da prescrição quinquenal 

intercorrente já decorreu há muito tempo, estando os autos paralisados a 

mais de 06 (seis) anos.

Ou seja, o feito ficou aguardando providência da parte exequente entre 

02/03/2007 a 18/06/2015 (oito anos), sendo que durante esse lapso 

temporal a parte exequente não demonstrou ter diligenciado no sentido de 

busca do endereço da parte executada e/ou localização de bens 

passíveis de penhora.

Ademais, feita todas as intimações exigidas pela lei de execução fiscal, a 

parte exequente não demonstrou nenhuma causa de interrupção e/ou 

suspensão da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente, declarando-a, 

neste momento, e julgo extinta a execução, nos termos do art. 40, § 4º, da 

Lei de Execução Fiscal e art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, sejam os autos arquivados, com as devidas 

baixas.

P.I.C.

Nova Xavantina/MT, 27 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74399 Nr: 2555-49.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO GODOI JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação à execução apresentada em ref. 

39.Nos termos do art. 85, §§ 1º, 3º e 7º, do CPC, condeno a parte 

executada ao pagamento de honorários advocatícios na fase de 

cumprimento de sentença, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa.DEIXO, por ora, de homologar os cálculos 

apresentados pelo exequente, eis que, conforme informado à ref. 43, a 

autarquia ré ainda não implantou o benefício, motivo pelo qual impossível 

saber a DIP – Data do Início do Pagamento, necessária para homologação 

dos cálculos.Extrai-se dos autos que o INSS não foi intimado 

pessoalmente para cumprir a sentença proferida em ref. 26.Assim sendo, 

determino ao INSS que implante o benefício previdenciário concedido à 

parte autora, em 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 

100,00 (cem reais).Deverá a autarquia ser intimada pessoalmente (com 

envio dos autos) e comprovar no presente feito que procedeu a 

implantação.Procedida à implantação, intime-se a parte exequente para 

corrigir os cálculos apresentados em ref. 28, informando a DIP.Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 22487 Nr: 967-85.2007.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT, RODRIGO PEREIRA ZULATO - OAB:

 Vistos.

Considerando a manifestação da parte autora às fls. 181/183, retornem os 

autos ao arquivo provisório até o julgamento do Resp. n° 1495144/RS.

Após, intime-se a parte autora para manifestação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano
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 Cod. Proc.: 87714 Nr: 1236-75.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN SERRANO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMARA REGINA CORTEZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIOR CESAR COELHO DA 

SILVA - OAB:19.199/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados em 

petição inicial, o que faço para:a) DECLARAR RESCINDIDO o contrato 

verbal formulado entre as partes e, consequentemente, DETERMINAR a 

reintegração da autora na posse direta do imóvel urbano com área de 600 

metros quadrados, localizado na rua João Maia da Silva, n. 26, bairro boa 

vista, no município de Nova Xavantina/MT;b) CONDENAR A RÉ a indenizar 

a autora em perdas e danos decorrentes do longo período de quase 6 

anos em que permaneceu indevidamente privada da posse direta de seu 

imóvel, em valor correspondente às arras de dez mil reais entregues pela 

ré à autora por ocasião da contratação;Condeno a ré ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85 e seguintes do CPC. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado 

de reintegração de posse.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010228-25.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010228-25.2013.8.11.0012 REQUERENTE: ANTONIO 

GONCALVES MENDONCA REQUERIDO: OI S.A Intime-se a executada para 

manifestação sobre a petição e requerimento retro, no prazo de dez dias 

NX, 27/03/2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010298-08.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010298-08.2014.8.11.0012 REQUERENTE: JURANDI ALVES 

NOGUEIRA REQUERIDO: CLARO S.A. ID 12326790: diante da certidão 

proferida, intimem-se as partes para manifestação, requerendo o que for 

de direito. Aguarde-se em cartório o prazo de trinta dias para 

manifestação da parte interessada. NX, 27/03/2018. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-47.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DIVINA MOREIRA DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ANSELMO BICUDO PAULA SOUZA JUNIOR OAB - MT17474/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A- EMPRESA DE TELEFONIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010017-47.2017.8.11.0012 REQUERENTE: EVA DIVINA 

MOREIRA DO VALE REQUERIDO: VIVO S.A- EMPRESA DE TELEFONIA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do NCPC. Mérito Aduz a 

parte requerente que é titular de uma linha telefônica da reclamada e que 

no dia 03/10/2016 colocou a quantia de R$ 10,00 para fazer chamada, 

porem não conseguiu completar pois ao consultar o saldo foi informado 

que só possuía R$ 2,00. Relata que ao entrar em contato com a reclamada 

foi informada que a promoção que estava cadastrada desde 2014 tinha 

sido revalidada. Ressalta ainda que no período que esteve com a linha 

teve aproximadamente 08 descontos dessa natureza sem ter se 

cadastrado. Assim requer a restituição em dobro do valor de R$ 16,00 

pelo desconto sem autorização bem como danos morais. A reclamada, em 

sua peça de bloqueio, alega que a parte reclamante utiliza serviços da 

empresa na modalidade pré-paga com o plano “TODA HORA – MOVEL”. 

Que o cliente pode aderir a varias promoções, não vinculados ao plano. 

Acrescenta que somente é possível fazer a contração da promoção via 

internet ou tele atendimento. Razão pela qual não teria como a requerida 

efetuar descontos indevidos na linha da parte autora. A parte requerente 

apresentou impugnação afirmando que em nenhum momento a empresa 

contestou o alegado pela autora na inicial. Em análise aos documentos 

acostados à inicial, verifico que a parte requerente não juntou documentos 

hábeis a comprovar que efetuou a recarga no valor de R$ 10,00 (dez 

reais) e posteriormente que houve aproximadamente 08 descontos em sua 

linha sem autorização. Assim, caberia à parte requerente apresentar o 

comprovante do crédito. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir contra o seu 

convencimento. Como anotado, a parte reclamada juntou documento no 

qual é possível verificar que a parte autora é cliente da reclamada na 

modalidade pré-paga. Dessa forma não há que se falar em restituição dos 

valores descontados sem autorização e configuração de danos morais. 

Não restou comprovada a incidência da conduta da requerente nas 

hipóteses do art. 80, do NCPC/15. Pelo exposto, decido improcedência do 

pedido autoral. Em havendo antecipação de tutela/liminar deferida nos 

autos, REVOGO-A. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus regulares efeitos jurídicos, o projeto de sentença da lavra 

da juíza leiga. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40035 Nr: 741-07.2012.811.0012

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE TELES MENDES, ADRIANO RODRIGUES DE 

JESUS, ANDREIA RODRIGUES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ RICARDO DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 
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FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 C E R T I D Ã O

Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos nos seguintes 

termos:

Observa-se que até o presente momento o advogado da parte embargada 

não estava devidamente habilitado no sistema Apolo para receber 

intimação pelo DJE, motivo pelo qual remeto-lhe a presente intimação para 

fins de tomar ciência da sentença constante das folhas 97/99, cujo 

dispositivo final é o seguinte: “Isto posto, OPINO PELO JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos constantes no embargo revogando a medida 

liminar anteriormente concedida e condenação da parte embargante em 

litigância de má-fé. Sugiro a condenação em má-fé e multa no importe de 

5% do valor corrigido da causa nos termos do art.81 do CPC. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei n° 9.099/95.”. Outrossim, tendo em vista que os 

embargos declaratórios de fls. 101/104 possuem efeitos infringentes e, 

poderão modificar a sentença, intimo a parte embargada, na pessoa de 

seu advogado, para responder os embargos, no prazo de cinco dias.

 O referido é verdade e dou fé.

Nova Xavantina-MT, 2 de abril de 2018.

Ronaldo Gonçalves da Silva

Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 024/2018-CA

 O Excelentíssimo Senhor Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 R E S O L V E:

 I – EXONERAR a Senhora CAROLINE PRETO SOARES, matrícula 27975, 

do cargo de Assessora de Gabinete II, da 2ª Vara da Comarca de 

Paranatinga , com efeitos a partir de 2/4/2018.

 II – Publique-se. Cumpra-se. Encaminhando cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos.

 Paranatinga - MT, 2 de abril de 2018.

 JORGE HASSIB IBRAHIM

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30875 Nr: 1312-13.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do CPC, para determinar ao Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, que implante o benefício à parte autora, no valor de 

um salário mínimo mensal, observando-se os parâmetros a seguir:NOME 

DO(A) SEGURADO(A):Luiza CorreaCADASTRO DE PESSOA FÍSICA 

(CPF):003.965.761-25DATA DE NASCIMENTO:21/05/1967NOME DA 

MÃE:Ana Maria CorreaBENEFÍCIO CONCEDIDO:Benefício de Prestação 

Continuada ao Portador de DeficiênciaDATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – 

DIB:17/06/2011DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO – DIP:30 (trinta) dias 

após a intimação desta.Outrossim, condeno a autarquia ré ao pagamento 

das parcelas em atraso, descontando-se as prestações eventualmente 

recebidas pela autora, dentro deste período, desde o requerimento 

administrativo até a data da efetiva implantação do beneficio 

previdenciário, sobre as quais incidirão correção monetária, com índices 

definidos pelo IPCA-E, e juros de mora, segundo a remuneração da 

caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com 

a redação dada pela Lei 11.960/2009, consoante disposto pelo RE n.º 

870.947, STF.Isento de custas e despesas processuais, por se tratar da 

Fazenda Pública. Entretanto, condeno a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das parcelas 

vencidas até a data da prolação da sentença (STJ, Súmula 111).Deixo de 

submeter a presente ao reexame necessário, diante do que estabelece o 

artigo 496, §3º do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

manifeste-se a autora para ulterior prosseguimento, no prazo de 10 (dez) 

dias. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59231 Nr: 174-69.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Antonio Scolaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do CPC, para determinar ao Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, que implante o benefício à parte autora, no valor de 

um salário mínimo mensal, observando-se os parâmetros a seguir:NOME 

DO(A) SEGURADO(A):Juarez Antonio ScolaroCADASTRO DE PESSOA 

FÍSICA (CPF):442.753.159-87DATA DE NASCIMENTO:22/12/1960NOME DA 

MÃE:Graciema Frizon ScolaroBENEFÍCIO CONCEDIDO:Aposentadoria por 

InvalidezDATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB:07/12/2015DATA DO INÍCIO 

DO PAGAMENTO – DIP:30 (trinta) dias após a intimação desta.Outrossim, 

condeno a autarquia ré ao pagamento das parcelas em atraso, desde a 

confecção do laudo pericial médico (07/12/2015) até a data da efetiva 

implantação do beneficio previdenciário, sobre as quais incidirão correção 

monetária, com índices definidos pelo IPCA-E, e juros de mora, segundo a 

remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 

9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, consoante 

disposto pelo RE n.º 870.947, STF.Isento de custas e despesas 

processuais, por se tratar da Fazenda Pública. Entretanto, condeno a 

autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença 

(STJ, Súmula 111).Deixo de submeter a presente ao reexame necessário, 

diante do que estabelece o artigo 496, §3º do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, manifeste-se o autor para ulterior 

prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias. Nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57384 Nr: 2684-89.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herton Stuch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VI, do Novo 

Código de Processo Civil, bem como JULGO IMPROCEDENTE o pedido com 

relação às parcelas atrasadas, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC.Condeno a autora ao pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios do advogado da requerida, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85 e seguintes do 

NCPC, ficando suspensa sua exigibilidade diante do deferimento da justiça 

gratuita (art. 98, §3º, do mesmo diploma legal).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72339 Nr: 2562-08.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rodrigues Passarinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, ACOLHO a 

pretensão exordial e JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

inicial para o fim de CONDENAR o INSS a conceder o benefício 

previdenciário em favor de PAULO RODRIGUES PASSARINHO, no valor de 

um salário mínimo mensal, incluindo o 13º, devidos desde a data do 

indeferimento administrativo. Em relação às prestações em atraso, 

incidirão correção monetária e juros de mora de 1 % (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (Súm. 204 STJ). Por oportuno, DETERMINO ao 

INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, o referido benefício, 

consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o 

trânsito em julgado. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78916 Nr: 1719-09.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Aparecida Furtado Boldrin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gazin - Indústria e Comércio de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50074 Nr: 1583-85.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regiane Cracco - ME, Maria Ely Silva de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 16691 Nr: 777-60.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avolnei Ionidio Schula, Fudiko Miaki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Jambiski Pinto 

dos Santos - OAB:31694/PR, Luciana Esteves Marrafão - 

OAB:26.346-PR, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:6.005A/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Tendo em vista a petição de fls. 209/212, onde a parte autora informa o 

cumprimento integral do acordo, declaro extinta a presente ação, nos 

termos do artigo 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81205 Nr: 2852-86.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Jucelino de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Jean Borges, Edilaine Arantes da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51028 Nr: 205-60.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilar Sartori, Adilmar Sartori, Altair Sartori, 

Lirge Maria Sartori Theotonio, Marcia do Prado Sartori, Wellington Sanches 

Theotônio, Inês Bernardete Gasparin Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690, Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte autora para se 

manifestar quanto a certidão de correspondência devolvida de fls. 95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73288 Nr: 2881-73.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salomão Glória da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS CARVALHO 
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JUNIOR - OAB:5646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Preliminarmente

I – Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

II – O ponto controvertido é a condição de segurado especial da parte 

autora.

III - Designo audiência de instrução para o dia 02 de abril de 2018, às 14:15 

horas.

IV – As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 

5º, do Código de Processo Civil.

V – Intimem-se as partes desta decisão.

VI – Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78053 Nr: 1278-28.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Hilda Soares Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Preliminar

I – Inicialmente, quanto a isenção de custas, consigno que a parte 

demandada, caso seja vencida, será isenta conforme legislação vigente.

II - Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

III – O ponto controvertido é a condição de segurado (a) especial da parte 

autora

IV - Designo audiência de instrução para o dia 02 de abril de 2018, às 

15:30 horas.

V – As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 

5º, do Código de Processo Civil.

VI – Intimem-se as partes desta decisão.

VII – Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79161 Nr: 1842-07.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Alberi Ferst

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Preliminar

I – Inicialmente, quanto a isenção de custas, consigno que a parte 

demandada, caso seja vencida, será isenta conforme legislação vigente.

II - Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

III – O ponto controvertido é a condição de segurado (a) especial da parte 

autora

IV - Designo audiência de instrução para o dia 02 de abril de 2018, às 

13:45 horas.

V – As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 

5º, do Código de Processo Civil.

VI – Intimem-se as partes desta decisão.

VII – Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79697 Nr: 2091-55.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Siqueira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Preliminar

I – Inicialmente, quanto a isenção de custas, consigno que a parte 

demandada, caso seja vencida, será isenta conforme legislação vigente.

II - Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

III – O ponto controvertido é a condição de segurado (a) especial da parte 

autora

IV - Designo audiência de instrução para o dia 02 de abril de 2018, às 

13:30 horas.

V – As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 

5º, do Código de Processo Civil.

VI – Intimem-se as partes desta decisão.

VII – Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54587 Nr: 673-87.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campos Alves & Alves Ltda - ME, Vanderley 

Campos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada o advogado 

da parte autora para manifestar/dar prosseguimento nos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73895 Nr: 3129-39.2016.811.0044

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PARANATINGA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 3129-39.2016.811.0044 código 73895

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Jovina Matias de Almeida

PARTE REQUERIDA: Francisco Ribeiro de Almeida

INTIMANDO(A, S): AUSENTES E DESCONHECIDOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/11/2016

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS AUSENTES E DESCONHECIDOS, dos termos 

e sentença proferida nos autos a seguir transcrita, em obediência ao 

disposto artigo 755,§3° do Novo Código de Processo Civil e no artigo 9°, 

inciso III, do CPC.

SENTENÇA: Vistos. Jovina Matias de Almeida requereu a interdição de 

Francisco Ribeiro de Almeida, pelas razões expostas às fls. 04/05. Narra 

a inicial, em síntese, que a autora é esposa do interditado, sendo este 

portador de Alzheimer, doença incurável, idoso de 84 (oitenta e quatro) 

anos, sem discernimento para os atos da vida civil. Ao final postula sua 

nomeação como curadora do interditando. Recebida a peça vestibular, foi 

deferida a interdição provisória do interditando e designado interrogatório 

do interditando. (fls. 14) Foi realizada audiência nesta data, não sendo 

possível o interrogatório do interditado em razão da inviabilidade de sua 

locomoção. Realizada visita in loco por este magistrado, pelo Promotor de 

Justiça e pela Gestora Judicial, constatou-se ocularmente a incapacidade 

do interditando. Instado a manifestar, em audiência, o Ministério Público se 
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manifestou pela decretação da interdição. É o relatório. Decido. O caso 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, 

do NCPC, isso porque não há necessidade de produção de outras provas 

além das já produzidas, até porque as partes não se manifestaram 

interesse na produção de provas. Não existem preliminares para serem 

sanadas, razão pela qual reporto-me ao mérito da demanda. A interdição é 

medida judicial que visa amparar àqueles que não possuem o 

discernimento necessário à prática dos autos da vida civil, sendo 

declarados absolutamente incapazes. Maria Helena Diniz, em seu Código 

Civil Anotado, Saraiva, 10ª Ed., ps.11/12, aduz sobre tema: Falta de 

discernimento para a prática de atos da vida civil resultante de 

enfermidade ou deficiência mental. Inserem-se aqui os que, por causa de 

ordem patológica ou acidental, congênita ou adquirida, não têm condições 

de reger sua pessoa ou administrar seus bens, devendo ser 

representadas por um curador (CC, art. 1.767, I), tais como: portadores de 

enfermidades físico-psíquicas (demência afásica; paranóia; psicastenia; 

psicose tóxica; psicose autotóxica; psicose infectuosa; paranoia; 

demência arteriosclerótica; demência sifilítica; doença neurológica 

degenerativa progressiva etc.), deficiência mental ou anomalia psíquica, 

incluindo psicopatas, maníacos, imbecis e loucos furiosos ou não (RJTJSP, 

82:51, 252:78; JSTJ, 75:185; RT, 625:166 e 468:112). Todavia, é preciso 

esclarecer que imprescindível será que se tenha um estado duradouro, 

que justifique a interdição, ainda que seja interrompido por intervalos de 

lucidez (RT, 415:358, 436:74, 447:63, 455:68, 465:100, 467:163, 485:70, 

503:93 e 506:75; Ciência Jurídica, 7:145 e 43:118). A senilidade, por si só, 

não é causa de restrição da capacidade de fato (RT, 427:92, 275:391, 

305:265 e 441:105; RF 214:155), porque não pode ser considerada 

equivalente a um estado psicopático, salvo se originar um estado 

patológico, como a arteriosclerose, que afete a faculdade mental, tornando 

impossível a manifestação do pensamento, e, consequentemente, a 

regência de si próprio e a administração de bens (RT, 224:189 e 325:165). 

Nesse viés, é de bom alvitre ressaltar que, para que seja realizada a 

interdição, imprescindível constatar a caracterização da ausência de 

entendimento para a prática do ato ou a impossibilidade de expressão da 

vontade determinada por uma causa duradoura, ou seja, necessidade de 

prova documental através de laudo médico regido por expert. No caso em 

testilha, o certificado médico concluiu que a interditada é doente, 

reafirmando sua incapacidade. (fls. 08) Além disso, nesta data foi 

realizada visita in loco por este magistrado, pelo Promotor de Justiça e pela 

Gestora Judicial, constatou-se ocularmente a incapacidade do 

interditando. Logo, necessário que lhe seja nomeado curador para 

administração de seus interesses, consoante entendimento 

jurisprudencial: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. 

LAUDO DO ART. 1.183 DO CPC DECLARANDO QUE A DOENÇA QUE 

ACOMETE A INTERDITANDA PODE COMPROMETER SEU DISCERNIMENTO 

SE NÃO MINISTRADO O ADEQUADO TRATAMENTO. CONJUNTO 

PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA VERIFICAR A INCAPACIDADE. PRINCÍPIO 

DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO DE APELAÇÃO 

IMPROVIDO. 1 - A interdição é um instituto com caráter nitidamente 

protetivo da pessoa, não se podendo ignorar que constitui também uma 

medida extremamente drástica, e, por essa razão, é imperiosa a adoção 

de todas as cautelas para agasalhar a decisão de privar alguém da 

capacidade civil, ou deixar de dar tal amparo quando é incapaz, o que 

justifica a realização de criterioso exame pericial e sua relevância no 

julgamento da lide. [...] (TJ-PE - APL: 2710561 PE , Relator: Stênio José de 

Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 17/04/2013, 5ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 26/04/2013).” Assim, antes as provas coligidas nos 

autos e sendo comprovada a incapacidade permanente do interditado para 

os atos da vida civil, não vejo empecilho que possa obstruir a pretensão 

da requerente. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, 

para o fim de decretar a interdição de Francisco Ribeiro de Almeida, na 

forma do artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, nomeando-lhe como 

curadora Jovina Matias de Almeida, o que faço com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, § 3.º, do Novo Código de Processo Civil e no artigo 

9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, por três vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. Isento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. P. R. I. C. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas necessárias. Eu, Lauriane Izabele Alves de Oliveira, 

estagiária de Direito, digitei.

 Paranatinga - MT, 21 de março de 2018.

Zélia Alves Bispo da Silva

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70883 Nr: 1943-78.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Posto Laraianas Ltda, Ana Maria Aparecida Campos da 

Silva, Lázaro Vigilato da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADOAndreia Dela Justina, OAB- 13.133-MT, para 

proceder a devolução dos autos nº 1943-78.2016.811.0044 - código 

70883em 03 (Três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §§ 1º,2º e 3º, 

do Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças ao M.P. para 

oferecimento de denúncia pelo crime previsto no artigo 356 do Código 

Penal e providências de acordo com a C.N.G.C (2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66026 Nr: 3141-87.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Laraianas Ltda, Ana Maria Aparecida 

Campos da Silva, Lázaro Vigilato da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Siqueira Batista Macedo 

- OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA, Andreia Dela Justina, OAB- 13.133-MT, 

para proceder a devolução dos autos nº 3141-87.2015.811.0044 - código 

66026em 03 (Três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §§ 1º,2º e 3º, 

do Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças ao M.P. para 

oferecimento de denúncia pelo crime previsto no artigo 356 do Código 

Penal e providências de acordo com a C.N.G.C (2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28220 Nr: 1215-47.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G Bueno, Giovani Bueno, Nilma Silva de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A, Sandro Pissini Espíndola - OAB:198.040-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA Andreia Dela Justina, OAB- 13.133-MT, para 

proceder a devolução dos autos nº 1215-47.2010.811.0044 - código 

28220 em 03 (Três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §§ 1º,2º e 3º, 

do Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças ao M.P. para 

oferecimento de denúncia pelo crime previsto no artigo 356 do Código 

Penal e providências de acordo com a C.N.G.C (2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 20874 Nr: 2330-11.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delson de Matos Campos e Cia Ltda, Perival de 

Matos Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 
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Peterson Veiga Campos - OAB:17.203, Welton Esteves - 

OAB:11924/MT

 CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Eric Ritter, OAB nº 5.397-Bpara proceder a 

devolução dos autos nº 2330-11.2007.811.0044 - código 20874, em 03 

(Três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §§ 1º,2º e 3º, do Código de 

Processo Civil sob pena de remessa de peças ao M.P. para oferecimento 

de denúncia pelo crime previsto no artigo 356 do Código Penal e 

providências de acordo com a C.N.G.C (2.10.3 e ss).

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51803 Nr: 1005-88.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlei Ferreira da Silva - ME, Sirlei Ferreira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIRLEI FERREIRA DA SILVA - ME, CNPJ: 

04619274000114, Inscrição Estadual: 13203333-0 e atualmente em local 

incerto e não sabido SIRLEI FERREIRA DA SILVA, Cpf: 54716039153, Rg: 

2970115, Filiação: Custódio Ferreira dos Santos e Maria Ferreira da Silva, 

data de nascimento: 30/03/1970, brasileiro(a), natural de Israelândia-GO, 

casado(a), do lar, Telefone 3573-1762. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/05/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SIRLEI FERREIRA DA SILVA - 

ME e SIRLEI FERREIRA DA SILVA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de 20113108, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3108/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/11/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 7.366,87

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32151 Nr: 394-72.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvalina Campos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel Souza da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Peterson Veiga Campos OAB- 17.203 para 

proceder a devolução dos autos nº 394-72+2012.811.0044 - código 

32151, em 03 (Três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §§ 1º,2º e 3º, 

do Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças ao M.P. para 

oferecimento de denúncia pelo crime previsto no artigo 356 do Código 

Penal e providências de acordo com a C.N.G.C (2.10.3 e ss).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52533 Nr: 1743-76.2013.811.0044

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia da Silva Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PARANATINGA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 1743-76.2013.811.0044 código 52533

ESPÉCIE: Interdição

INTERDITANDO: Márcia da Silva Parreira

 INTERDITADO: Francisco dos Santos

 INTIMANDO(A, S): AUSENTES E DESCONHECIDOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/08/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 678,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS AUSENTES E DESCONHECIDOS, dos termos 

e sentença proferida nos autos a seguir transcrita, em obediência ao 

disposto artigo 755,§3° do Novo Código de Processo Civil e no artigo 9°, 

inciso III, do CPC.

SENTENÇA: Vistos. Marcia da Silva Parreira requereu a interdição de 

Francisco dos Santos, alegando em síntese, que o interditado é deficiente 

mental, e que encontra-se incapacitado de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, requerendo sua nomeação como curadora do mesmo (fls. 

05/07). Recebida ação, foi designado interrogatório do interditando. Em 

seguida, foi realizada audiência, procedendo-se o interrogatório do 

interditado (fl. 16/18). Impugnação apresentada pela curadora nomeada 

(fls. 19/21). Laudo médico colacionado às fls. 35. Em seguida, a parte 

autora pugnou pela homologação do laudo pericial (fl. 36). Instado a 

manifestar, o Ministério Público se manifestou pela decretação da 

interdição (fls. 37). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de interdição 

ajuizado por Marcia da Silva Parreira requereu a interdição de Francisco 

dos Santos. A interdição é medida judicial que visa amparar àqueles que 

não possuem o discernimento necessário à prática dos autos da vida civil, 

sendo declarados absolutamente incapazes. Maria Helena Diniz, em seu 

Código Civil Anotado, Saraiva, 10ª Ed., ps.11/12, aduz sobre tema: Falta de 

discernimento para a prática de atos da vida civil resultante de 

enfermidade ou deficiência mental. Inserem-se aqui os que, por causa de 

ordem patológica ou acidental, congênita ou adquirida, não têm condições 

de reger sua pessoa ou administrar seus bens, devendo ser 

representadas por um curador (CC, art. 1.767, I), tais como: portadores de 

enfermidades físico-psíquicas (demência afásica; paranoia; psicastênica; 

psicose tóxica; psicose autotóxica; psicose infectuosa; paranóia; 

demência arteriosclerótica; demência sifilítica; doença neurológica 

degenerativa progressiva etc.), deficiência mental ou anomalia psíquica, 

incluindo psicopatas, maníacos, imbecis e loucos furiosos ou não (RJTJSP, 

82:51, 252:78; JSTJ, 75:185; RT, 625:166 e 468:112). Todavia, é preciso 

esclarecer que imprescindível será que se tenha um estado duradouro, 

que justifique a interdição, ainda que seja interrompido por intervalos de 

lucidez (RT, 415:358, 436:74, 447:63, 455:68, 465:100, 467:163, 485:70, 

503:93 e 506:75; Ciência Jurídica, 7:145 e 43:118). A senilidade, por si só, 

não é causa de restrição da capacidade de fato (RT, 427:92, 275:391, 

305:265 e 441:105; RF 214:155), porque não pode ser considerada 

equivalente a um estado psicopático, salvo se originar um estado 

patológico, como a arteriosclerose, que afete a faculdade mental, tornando 

impossível a manifestação do pensamento, e, conseqüentemente, a 

regência de si próprio e a administração de bens (RT, 224:189 e 325:165). 

Nesse viés, é de bom alvitre ressaltar que, para que seja realizada a 

interdição, imprescindível constatar a caracterização da ausência de 

entendimento para a prática do ato ou a impossibilidade de expressão da 

vontade determinada por uma causa duradoura, ou seja, necessidade de 

prova documental através de laudo médico regido por expert. No caso em 

testilha, o laudo pericial concluiu que o interditado é incapaz para reger 

sua pessoa e seus bens. Logo, necessário que lhe seja nomeado curador 

para administração de seus interesses, consoante entendimento 

jurisprudencial: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. 

LAUDO DO ART. 1.183 DO CPC DECLARANDO QUE A DOENÇA QUE 

ACOMETE A INTERDITANDA PODE COMPROMETER SEU DISCERNIMENTO 

SE NÃO MINISTRADO O ADEQUADO TRATAMENTO. CONJUNTO 

PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA VERIFICAR A INCAPACIDADE. PRINCÍPIO 

DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO DE APELAÇÃO 
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IMPROVIDO. 1 - A interdição é um instituto com caráter nitidamente 

protetivo da pessoa, não se podendo ignorar que constitui também uma 

medida extremamente drástica, e, por essa razão, é imperiosa a adoção 

de todas as cautelas para agasalhar a decisão de privar alguém da 

capacidade civil, ou deixar de dar tal amparo quando é incapaz, o que 

justifica a realização de criterioso exame pericial e sua relevância no 

julgamento da lide. [...] (TJ-PE - APL: 2710561 PE , Relator: Stênio José de 

Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 17/04/2013, 5ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 26/04/2013). Assim, antes as provas coligidas nos 

autos e sendo comprovada a incapacidade permanente do interditado para 

os atos da vida civil, não vejo empecilho que possa obstruir a pretensão 

do requerente. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgo 

procedente o pedido inicial, para o fim de decretar a interdição de 

Francisco dos Santos, na forma do artigo 3.º, inciso II, do Código Civil, 

nomeando-lhe curadora Márcia da Silva Parreira. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, § 3.º, do Novo Código de Processo Civil e no artigo 

9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, por três vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. Isento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. P. I. C.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.. Eu, Lauriane Izabele Alves de Oliveira, estagiária de Direito., 

digitei.

 Paranatinga - MT, 23 de março de 2018.

Zélia Alves Bispo da Silva

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73895 Nr: 3129-39.2016.811.0044

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):AUSENTES E DESCONHECIDOS

Nome e cargo do digitador:Lauriane Izabele Alves de Oliveira, estagiária de 

Direito

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65641 Nr: 2971-18.2015.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heiry Kelly Selva Campos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Vando Benedito de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Peterson Veiga Campos OAB- 17.203 para 

proceder a devolução dos autos nº 2971-18.2015.811.0044 - código 

65641, em 03 (Três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §§ 1º,2º e 3º, 

do Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças ao M.P. para 

oferecimento de denúncia pelo crime previsto no artigo 356 do Código 

Penal e providências de acordo com a C.N.G.C (2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 14496 Nr: 887-93.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roque Petry, Neuza Lurdes Petry

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmini Facioli, Macotec Indústria Mecânica e 

Comércio Ltda, Dinea Fátima Fantinato de Witt, Vergílio de Witt, João 

Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA, Lara Moerschberger Nedel OAB - 

17.240/MT, para proceder a devolução dos autos nº 

671-35.2005.811.0044 - código14226, em 03 (Três) dias úteis, sob as 

penas do artigo 234 §§ 1º,2º e 3º, do Código de Processo Civil sob pena 

de remessa de peças ao M.P. para oferecimento de denúncia pelo crime 

previsto no artigo 356 do Código Penal e providências de acordo com a 

C.N.G.C (2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 14226 Nr: 671-35.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macotec Indústria Mecânica e Comércio Ltda, 

Vergílio de Witt, Dinea Fátima Fantinato de Witt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA, Lara Moerschberger Nedel OAB - 

17.240/MT, para proceder a devolução dos autos nº 

671-35.2005.811.0044 - código14226, em 03 (Três) dias úteis, sob as 

penas do artigo 234 §§ 1º,2º e 3º, do Código de Processo Civil sob pena 

de remessa de peças ao M.P. para oferecimento de denúncia pelo crime 

previsto no artigo 356 do Código Penal e providências de acordo com a 

C.N.G.C (2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 14191 Nr: 649-74.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santo Eberto de Vargas, Zélia Pinheiro Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio da Costa Moura, Maria José de 

Assis Moura, Odenir Braz Lima Barros, Yolanda Spinelli Lima Barros, 

Jorge Antonio Pires de Miranda, Marilene Auxiliadora Campos de Miranda, 

Rokuro Yoshioka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6.848/MT, Fabio Luis de Mello Oliveira - OAB:6848

 CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA, Lara Moerschberger Nedel OAB-17240-MT, 

para proceder a devolução dos autos nº 649-74.2005.811.0044 - código 

14191, em 03 (Três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §§ 1º,2º e 3º, 

do Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças ao M.P. para 

oferecimento de denúncia pelo crime previsto no artigo 356 do Código 

Penal e providências de acordo com a C.N.G.C (2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 16623 Nr: 714-35.2006.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdeci Ody, Airton Luis Ody

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, HOMERO AMILCAR NEDEL, OAB- 3483-MT 
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para proceder a devolução dos autos nº 714-35.2006.811.0044 - código 

16623, em 03 (Três) dias úteis, sob as penas do artigo 234 §§ 1º,2º e 3º, 

do Código de Processo Civil sob pena de remessa de peças ao M.P. para 

oferecimento de denúncia pelo crime previsto no artigo 356 do Código 

Penal e providências de acordo com a C.N.G.C (2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51320 Nr: 513-96.2013.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFG do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rovilio Mascarello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Bezerra de Brito - 

OAB:12.352/MT, Larissa de F. Rocha e Silva - OAB:15.923 - MT, 

Rodrigo Oliveira da Silva - OAB:9395-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz Massaro - 

OAB:20633/PR, Elvis Bittencourt - OAB:19015, Ronaldo Monteiro 

Feguri - OAB:8328/MT, Túlio César Zago - OAB:12.737- MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono da parte 

autora para manifestar acerca da peça juntada às fls. 3678 com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27674 Nr: 666-37.2010.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Donizetti Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos.

Homologo o pedido de desistência das demais testemunhas, formulado 

pelo Advogado da Parte Ré.

Defiro o pedido de juntada, formulado pelo Advogado da Parte Ré, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Da análise do pedido formulado pelo Ministério Público quanto a realização 

da perícia contábil, objeto da decisão de fls. 990/992, observo que de fato 

a decisão abarcou a perícia contábil, conforme se sobressai das 

indagações do Magistrado a época, da alínea “b” de fls. 991.

 Assim, intime-se o Perito a fim de complementar a perícia incluindo a 

contábil sem custo, uma vez já incluída na referida decisão.

Não havendo mais testemunhas a serem ouvidas aguarde-se a realização 

da perícia com resposta, dê-se vista ao Ministério Público e a Parte Ré, 

após, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63986 Nr: 2336-37.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednaldo Ramos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Vistos.

I- Ante a justificativa apresentada às fls, 71/73, defiro o pedido de 

redesignação da audiência formulado pela defesa.

Redesigno a solenidade para 14/08/2018, às 15:00 horas.

II- Intimem-se.

III- Retifique- se no sistema Apolo fazendo constar o Dr. Josimar Loula 

Filho como advogado do réu.

IV- Dê- se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59132 Nr: 3657-44.2014.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geissy Aparecida Peixoto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tenille Pereira Fontes - 

OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 59132

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de 

GEISSY APARECIDA PEIXOTO DE SOUZA.

Intimada a exequente, pessoalmente, a dar prosseguimento ao feito, 

deixou transcorrer o prazo, sem manifestação (fls. 46).

 DECIDO.

Verifico que o processo está paralisado há mais de 8 (oito) meses, por 

inércia da parte autora que, devidamente intimada a providenciar o 

andamento do feito, deixou de providenciar as diligências que lhe 

competiam.

Destarte, caracterizado o abandono da causa, o processo deve ser 

extinto, consoante já se decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO POR 

ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – 

OBSERVÂNCIA DO ART. 485 , III E § 1º , DO CPC/2015 – RECURSO NÃO 

PROVIDO. Intimado o autor pessoalmente para dar prosseguimento ao feito 

sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono 

da causa – art. 485 , III e § 1º, do CPC/2015.” (TJMT. Ap 23337/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 29/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

Posto isso, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito.

 Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais.

 Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57743 Nr: 2939-47.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronair Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 25690 Nr: 1732-86.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeferson Tavares Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Vilson Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Processo nº: 1732-86.2009.811.0044 (Código 25690)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DANO MORAL ajuizada pelo JEFERSON TAVARES 

BARBOSA, em face de MUNICIPIO DE PARATINGA-MT, devidamente 

qualificados nos autos.

À fls. 167/169, a parte exequente informa o cumprimento da obrigação 

pugnada nos autos e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado pela exequente à fls. 167/169.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 27 de março de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60481 Nr: 762-76.2015.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimentos em 

Direitos Creditórios Não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Dias da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 762-76.2015.811.0014 (Código: 60481)

Requerente: Itapeve VII multicarteira fundo de investimento em direitos 

creditórios não padronizados.

Requerido: Edivaldo Dias da Rocha.

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por ITAPEVE VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS em face de EDIVALDO DIAS DA ROCHA, 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 48, a parte requerente pugnou pela desistência na ação e a extinção 

do processo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, uma vez que houve a 

informação de acordo.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

PARANATINGA/MT, 23 de março de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83622 Nr: 4051-46.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Felice - ME, Alessandra Felice

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4051-46.2017.811.0044 (Código 83622)

Requerente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Vale do Cerrado- Sicredi

Requerido: Alessandra Felice ME e Alessandra Felice

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- 

SICREDI, em face de ALESSANDRA FELICE ME E ALESSANDRA FELICE, 

todos qualificados nos autos.

Às fls. 21/22v, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo e a consequente extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a suspensão do feito até seu 

cumprimento total.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio nos e sendo direito transigível, devida é a homologação por 

ato judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

21/22v, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 922 do Código de 

processo Civil.

Com custas e despesas processuais.

Honorários advocatícios nos termos do acordo.

Com a vinda da informação do cumprimento integral do acordo, retornem 

os autos conclusos para extinção, na forma do artigo 924 do Código de 

Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 27 de março de 2018.

 Jorge Hassib Ibrahim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69683 Nr: 1526-28.2016.811.0044

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valerio Pedro Schuster, Irio Kunrath

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

151/152, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.Por sua vez, suspenda-se o feito, nos 

termos do artigo 922 do Código de processo Civil.Com custas e despesas 

processuais.Honorários advocatícios nos termos do acordo.Com a vinda 

da informação do cumprimento integral do acordo, retornem os autos 

conclusos para extinção, na forma do artigo 924 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Paranatinga/MT, 27 de março de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79233 Nr: 1887-11.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1887-11.2017.811.0014 (Código 79233)

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por VALDETE 

FRIES, em desfavor de OSMAR LUIZ KLEIN, devidamente qualificados nos 

autos.

Às fls. 95/95v, as partes realizaram composição amigável, pugnando pela 

homologação do acordo e suspensão do feito.

Às fls. 98, manifestação favorável do Ministério Público.

 É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Assim, analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as 

partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem a 

extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio nos e sendo direito transigível devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO entabulado às fls. 

95/95v, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 27 de março de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53768 Nr: 2971-86.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amanda Coltre Bertechini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31233 Nr: 1667-23.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elma Célia de Souza Cândido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53732 Nr: 2935-44.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iolanda Pereira Barreira Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 53732

VISTOS,

Cuida-se de Cumprimento de Sentença, movido por IOLANDA PEREIRA 

BARREIRA CABRAL em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

 Às fls. 283/285, as partes informaram a realização da transação 

referente ao total da dívida. Assim, o acordo foi homologado e o processo 

suspenso, até o efetivo cumprimento (fls. 286).

DECIDO.

Considerando que o cumprimento integral do acordo foi informado pelo 

exequente às fls. 287, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II do NCPC.

Sem custas, por se tratar de ente municipal. Honorários pelas partes, nos 

termos da cláusula 7 do instrumento do acordo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29556 Nr: 2553-56.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Borchert da Silva, Deocleciano Duarte 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2553-56.2010.811.0044 (Código 29556)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICIPIO DE 

PARANATINGA/MT, em face de DARCI BORCHERT DA SILVA, 

devidamente qualificados nos autos.

À fls. 74/80, a parte exequente informa o cumprimento da obrigação 

pugnada nos autos e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado pela exequente à fls. 74/80.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 27 de março de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 752 de 1053



Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82887 Nr: 3729-26.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que a parte autora não providenciou o 

recolhimento das custas processuais, com supedâneo no artigo 485, 

inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento de mérito, determinando o cancelamento da 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50632 Nr: 2146-79.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricio Miotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Ferreira Ltda, Câmara Municipal de 

Paranatinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 Código nº 50632

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por FABRICIO MIOTTO, em 

face de CONSTRUTORA FERREIRA LTDA.

Intimado o exequente, pessoalmente, a dar prosseguimento ao feito, 

deixou transcorrer o prazo, sem manifestação (fls. 171).

 DECIDO.

Verifico que o processo está paralisado há mais de 1 (um) ano, por inércia 

da parte autora que, devidamente intimada a providenciar o andamento do 

feito, deixou de providenciar as diligências que lhe competiam.

Destarte, caracterizado o abandono da causa, o processo deve ser 

extinto, consoante já se decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO POR 

ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – 

OBSERVÂNCIA DO ART. 485 , III E § 1º , DO CPC/2015 – RECURSO NÃO 

PROVIDO. Intimado o autor pessoalmente para dar prosseguimento ao feito 

sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono 

da causa – art. 485 , III e § 1º, do CPC/2015.” (TJMT. Ap 23337/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 29/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

Posto isso, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito.

 Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais.

 Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78403 Nr: 1470-58.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria Peruchini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Paranatinga, 27 de março de 2018. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68390 Nr: 1005-83.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primavera Máquinas e Implementos Agrícolas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Renato Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz Agnes - OAB:17.378/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono do requerente 

para no prazo de 15 (quinze) dias apresentarimpugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63210 Nr: 1962-21.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeferino Bigolin, Diva Colatto Bigolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Lucinete Maria da Silva Freo, Marlon 

Cristiano Buss, Eloíza Cristina Castelan, Carla Cristina Buss, Ronaldo 

Sant'Ana Ferreira Gomes, Antonio Francisco de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Sordi Teixeira 

Moser - OAB:6.357/MT, Manuella Cardozo Torres - OAB:15.974/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON BARDUCO JUNIOR - 

OAB:24167-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono do requerente 

para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82666 Nr: 3628-86.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Daiana Tiriba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unic Educacional LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono do requerente 

para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82282 Nr: 3468-61.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Martinho Ciotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono do requerente 

para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82172 Nr: 3402-81.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Rafael Ferreira Pereira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono do requerente 

para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77205 Nr: 884-21.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Antonio Carlini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono do requerente 

para no prazo de 10(dez) dias manifeste acerca da proposta de acordo 

de fls. 82/83.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-54.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Considerando o acordo entabulado entre as partes no ID. 

10213556, torno nula a sentença lançada no ID. 734169 e homologo o 

acordo celebrado entre as partes para que surta seus regulares efeitos, e 

assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários nos termos dos art. 54 

e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Paranatinga/MT, 02 de março de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010575-88.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

F A MARTINS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ AGNALDO BARBOSA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente, para, querendo, manifestar-se sobre os termos da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada no ID 12295356, bem como para 

informar o atual endereço da parte executada, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000055-23.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000055-23.2017.8.11.0044 REQUERENTE: ALISON SOUZA COSTA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. A parte autora 

ALISON SOUZA COSTA, propôs ação declaratória de nulidade de débito 

c/c indenização por danos morais, em face da parte reclamada 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em audiência preliminar de conciliação, 

constatou-se a ausência da parte reclamante, eis que esta mesmo 

intimada, não compareceu na aludida sessão, mormente que a parte 

autora não justificou sua ausência no prazo requerido em audiência. 

Assim, corroborado da redação do ENUNCIADO 20 do FONAJE que prediz: 

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto, a extinção do feito é 

medida que se impõe. A extinção do processo independerá, no presente 

caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti: Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e 

Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: 

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná) Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências se deve ao princípio 

maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação 

entre os litigantes. Posto isso, considerando as cominações legais 

insertas no artigo 485, inciso III e V do NCPC c/c artigo 51, inciso I da Lei n. 

9.099/95 e ENUNCIADO 20 do FONAJE, DECLARO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, ante a ausência injustificada da parte 

reclamante à audiência. Considerando que não houve a comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95), 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, caso 

queira ajuizar esta demanda novamente, conforme orientação contida no 

Enunciado nº 28, do FONAJE e item 5.9.1, inciso II, Seção 9, da CNGC, não 

podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio 

pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a medida tem 

caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. 

Nesse sentido: (TJMT - RI 4062/2011, Relator Dr. Yale Sabo Mendes, 

Turma Recursal Única, julgado em 10/07/2012, publicado no DJE 

16/08/2012). Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Submeto à apreciação do juiz de direito (togado) 

para fins de homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS 

PERROT JUÍZA LEIGA Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 06 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000053-53.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SEIXAS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000053-53.2017.8.11.0044 REQUERENTE: FERNANDO SEIXAS GARCIA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Demais disso, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde de realização 

de audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar negativação indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento 

de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 

lide puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo 

o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por FERNANDO SEIXAS GARCIA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte autora alega que jamais realizou qualquer empréstimo junto a parte 

reclamada, pelo que requer o cancelamento do aludido contrato e a 

configuração de danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos contrato devidamente escrito com assinatura da parte autora 

idêntica ao da aposta em procuração e demais documentos pessoais, 

provas que permitem vislumbrar a existência de contrato de consumo 

entre as partes. Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão 

do ônus probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não decorre a 

lógica das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, no que 

tange ao débito indevido discutido em tela. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram suficientemente 

comprovados na petição inicial, eis que a inversão do ônus da prova é 

invertida na relação de consumo conquanto a parte consumidora 

apresente provas mínimas para a convicção do juízo. Sublinho, neste 

ponto, a desnecessidade de produção de prova pericial para analisar a 

equivalência das assinaturas constantes nos documentos arrolados na 

inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas são bastante 

semelhantes a olho nu[1] . In casu, a parte autora deveria ter trazido junto 

de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de 

pagamento do débito ora cobrado e negativado pela parte reclamada, de 

forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, CONDENO a parte 

reclamante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa e de 

honorários advocatícios que sugiro seja fixado em 1.000,00 (um mil reais), 

com fulcro no artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136 FONAJE. Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, 

a teor da Lei n. 1.060/50. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga 

_________________ [1] [...] ?A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.? (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências, Paranatinga/MT, 05 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-63.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAELSON SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000020-63.2017.8.11.0044 REQUERENTE: RAELSON SANTOS DE 

ALMEIDA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. A parte autora RAELSON SANTOS DE ALMEIDA, propôs ação 

de declaratória de nulidade de débito c/c indenização por danos morais, 

em face da parte reclamada EMBRATEL TVSAT – TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA. Em audiência preliminar de conciliação, constatou-se a ausência da 

parte reclamante, eis que mesmo intimada, não compareceu na aludida 

sessão, mormente que a parte autora não justificou sua ausência no 

prazo requerido em audiência. Assim, corroborado da redação do 

ENUNCIADO 20 do FONAJE que prediz: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto, a extinção do feito é medida que se impõe. A 

extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação 

pessoal das partes (art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o 

jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti: Não comparecimento do autor. 

Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: PROCESSUAL 
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CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná) Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências se deve ao princípio 

maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação 

entre os litigantes. Posto isso, considerando as cominações legais 

insertas no artigo 485, inciso III e V do NCPC c/c artigo 51, inciso I da Lei n. 

9.099/95 e ENUNCIADO 20 do FONAJE, DECLARO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, ante a ausência injustificada da parte 

reclamante à audiência. Considerando que não houve a comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95), 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, caso 

queira ajuizar esta demanda novamente, conforme orientação contida no 

Enunciado nº 28, do FONAJE e item 5.9.1, inciso II, Seção 9, da CNGC, não 

podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio 

pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a medida tem 

caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. 

Nesse sentido: (TJMT - RI 4062/2011, Relator Dr. Yale Sabo Mendes, 

Turma Recursal Única, julgado em 10/07/2012, publicado no DJE 

16/08/2012). Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Submeto à apreciação do juiz de direito (togado) 

para fins de homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS 

PERROT JUÍZA LEIGA Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências, Paranatinga/MT, 05 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-06.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GLORIA DOS SANTOS RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000179-06.2017.8.11.0044 REQUERENTE: MARIA GLORIA DOS SANTOS 

RIBEIRO FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Demais disso, não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda em tela 

prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, posto que 

a lide versa sobre fatos que são apurados e provados essencialmente por 

prova documental, inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que 

o mesmo se limita a provar negativação indevida. Nesse entendimento: 

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). 

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg 

. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 

3.2.92., p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o 

indeferimento de pedido de realização de audiência de instrução e 

julgamento quando a lide puder ser prova apenas por prova documental, 

uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Compulsando os autos verifica-se que a parte 

reclamante formulou pedido de desistência da ação. Entretanto, o 

reclamado já havia sido citado, bem como, apresentado sua contestação, 

inclusive juntando documento que comprova a relação contratual entre as 

partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. Cumpre consignar 

que o enunciado 90 do FONAJE sofreu uma importante alteração em seu 

texto, nos seguintes termos: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

(grifo nosso) Portanto, caso o julgador verifica-se a existência de indícios 

de litigância de má-fé ou lide temerária, como no caso em tela, pode 

indeferir o pedido de desistência. Ademais, já comungo do entendimento 

de que é flagrante o indicio de má-fé quando a parte autora requer a 

desistência da lide logo após a juntada de documento que comprova a 

relação jurídica entre as partes, e portanto, a legalidade dos débitos. Com 

efeito, no presente caso a parte autora alega que não negou a existência 

da relação jurídica, por isso cabia a mesma comprovar a quitação de seus 

débitos, ônus que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso I, do 

NCPC/15. Além do mais o art. 6º, da Lei n.º 9.099/95, determina que: “o 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”. É de 

conhecimento comum de todos, principalmente dos Nobres Colegas 

Magistrados, que no exercício da jurisdição somos desafiados a identificar 

qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias uma 

avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e negativações 

indevidas se aportam no judiciário. Ora, não podemos fechar os olhos 

para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos 

advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação. Entendo que, a intimação do réu para manifestar 

sobre o pedido de desistência parece incompatível com o rito 

especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, na busca de preservar a 

segurança jurídica para ambas as partes, autor e réu, por isso o 

enunciado 90 do FONAJE foi modificado, para garantir a preservação da 

coisa julgada em caso de indícios de lide temerária. Sobre o tema não há 

divergência na doutrina. É pacífico o entendimento de que “a tutela 

jurisdicional não é privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver 

razão segundo o entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

Instituições de Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 

140). No mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a 

rejeição do pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para 

o réu. Tutela jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa 

daquela pretendida originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o 

proferimento de sentença nos moldes do art. 269, I, de “rejeição do pedido 

do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que 

impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no 

proferimento de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, 

inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo 

fundamento em seu detrimento”. (Curso Sistematizado de Direito 

Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo 

nosso). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. 

NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da 

ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem 

direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência 

interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo 

sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em 

decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu .3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 
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fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na 

hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito 

da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, 

impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que 

deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção 

do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso 

especial provido. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que, o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o 

pedido de desistência da parte reclamante, e passo a decidir a lide. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MARIA GLÓRIA DOS SANTOS RIBEIRO 

FERREIRA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte autora alega que jamais realizou qualquer negociação junto a parte 

reclamada, aduzindo tratar-se de negativação é indevida, pelo que requer 

a declaração de inexistência do aludido débito e a configuração de danos 

morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos contrato devidamente 

escrito com assinatura da parte autora idêntica ao da aposta em 

procuração e demais documentos pessoais, provas que permitem 

vislumbrar a existência de contrato de consumo entre as partes. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não decorre a lógica 

das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, no que tange ao 

débito indevido discutido em tela. Essas premissas forçam reconhecer que 

a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, 

a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e que, por sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição 

inicial, eis que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de 

consumo conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para 

a convicção do juízo. Sublinho, neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela 

parte ré, isto porque estas são bastante semelhantes a olho nu[1] . In 

casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça inicial ou 

impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento do débito 

ora cobrado e negativado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou 

a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, 

no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, 

I, do NCPC/2015, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida 

na inicial, bem como reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa de 2% 

sobre o valor da causa e de honorários advocatícios que sugiro seja 

fixado em 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigos 81 do CPC c/c art. 

55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Defiro a gratuidade da 

justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga _________________ [1] [...] ?A presunção de 

veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.? (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-56.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AGNALDO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

13/07/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-71.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AGNALDO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

13/07/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000152-86.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DE JESUS COSTA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

13/07/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 28996 Nr: 692-06.2007.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMERITA DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 28996

Vistos etc.

Apesar da certidão de decurso de prazo, consultando o sistema apolo 

verifico que a parte autora não foi intimada do despacho de fls. 187.

Desta forma, intime-se a parte autora para se manifestar, quando ao 

conteúdo de fls. 182-185, no prazo de 15 dias.

Após, voltem conclusos.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 27 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37689 Nr: 924-47.2009.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DE AVILA LIMA, JOSICLEIA DE 

MORAES, LUZIMAR DE MORAES, FABRICIO DE SOUZA SILVA, JOSIFRAN 

LIMA GOMES, JULIO CESAR FERREIRA, NIVALDO LOPES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA CHEREGATI 

(PROMOTORA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335-O, BELARMINA DE SOUZA - OAB:2494, DEFENSORIA 

PUBLICA - OAB:, ELIO ALCENO SCHOWANTZ - OAB:10695A, 

Givanildo Gomes - OAB:12635, PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - 

OAB:11999

 Processo nº 924-47.2009.811.0023

Código nº 37689

Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, a advogada constituída da acusada Josicléia de 

Moraes, Dra. Belarmina de Souza – OAB/MT 2494 (fls.1.377) para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto, sob pena do 

disposto no art. 34, inc. XI, da lei 8.906/94 c/c art. 265, do CPP.

Após, observadas as formalidades legais, inclusive certificada a 

regularidade das intimações da sentença, remetam-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se URGENTEMENTE expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 27 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64561 Nr: 1751-19.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E. COMERCIO DE COMBUSTIVEL - LTDA, 

EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO, JUCELENE KUNCKEL DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da autora para providenciar, no 

prazo de 05 dias, o depósito da diligência do oficial de justiça no valor de 

R$ 90,00 (noventa reais), para cumprimento do mandado de intimação 

pessoal dos executados, que deverá ser depositada conta corrente n.º 

10476-0, agência n.º 3931-4, Banco do Brasil, remetendo a este Juízo o 

comprovante de depósito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72957 Nr: 1632-87.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS ALEXANDRO ALVES MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911-0, JORGE GUSTAVO WINTER - OAB:19418

 FINALIDADE: intimar o advogado do denunciado para comparecer à 

audiência de continuação e interrogatório, designada para o dia 19 de abril 

de 2018, às 17h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82714 Nr: 675-18.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DULET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que não houve cumprimento das diligências para 

citação/intimação das partes, redesigno a audiência para o dia 18/6/2018 

às 15h00min.Cumpra-se nos termos do despacho de fl. 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85457 Nr: 2491-35.2017.811.0023

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA RODRIGUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que não houve cumprimento das diligências para 

citação/intimação das partes, redesigno a audiência para o dia 18/6/2018 

às 17h00min.Cumpra-se nos termos do despacho de fl. 87.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85723 Nr: 2696-64.2017.811.0023

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DA CONCEIÇAO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que não houve cumprimento das diligências para 

citação/intimação das partes, redesigno a audiência para o dia 18/6/2018 

às 17h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83987 Nr: 1551-70.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MEDEIROS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA CEZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que não houve cumprimento das diligências para 

citação/intimação das partes, redesigno a audiência para o dia 18/6/2018 

às 16h00min.Cumpra-se nos termos do despacho de fl. 24.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65768 Nr: 3064-15.2013.811.0023

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPIRITO SANTO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY MARQUES, SANDRA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090

 Tendo em vista que não houve cumprimento das diligências para 

citação/intimação das partes, redesigno a audiência para o dia 18/6/2018 

às 14h00min.Intimem-se as partes e seus procuradores, bem como as 

testemunhas arroladas.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69652 Nr: 3069-03.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES NERES KAMINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpram-se as determinações de fl. 105 em sua integralidade.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000136-35.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE ANA UNSER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000136-35.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ADELAIDE ANA UNSER Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da 

SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, 

o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 2 de abril de 2018. 

Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000136-35.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE ANA UNSER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000136-35.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ADELAIDE ANA UNSER Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da 

SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, 

o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 2 de abril de 2018. 

Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-03.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Regina Pereira da conceição (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000110-03.2018.8.11.0023; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CARLOS ANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: 

REGINA PEREIRA DA CONCEIÇÃO Senhor(a): Giovanne Gomes Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do autor, nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 
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final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

18/04/2018, às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. Despacho/Decisão: XXX. Assinado digitalmente (Art. 1º, § 2º, 

inciso III da Lei 11.419/2006) EVANDRO JUAREZ RODRIGUES de Direito. 

ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o não 

comparecimento o feito será julgado extinto sem resolução do mérito com 

fulcro no artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 de março de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-03.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Regina Pereira da conceição (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000110-03.2018.8.11.0023; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CARLOS ANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: 

REGINA PEREIRA DA CONCEIÇÃO Senhor(a): GIOVANNE GOMES 

ARAÚJO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia 03/05/2018, às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, o feito será julgado extinto sem resolução do mérito com 

fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de abril de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-63.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000009-63.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 945,72; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

INDIANA SILVA DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo 

abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 

10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 2 

de abril de 2018. Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-53.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000139-53.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE DE CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Senhor(a): LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado do reclamante, nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para 

comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 03/05/2018, às 13:20, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, o feito será julgado extinto sem 

resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 2 de abril de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-38.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SCHOLTAO COINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON OAB - MT12275/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA REDESIGNADA Dados do processo: Processo: 

1000043-38.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 10.180,36; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIANA SCHOLTAO 

COINE Parte Ré: REQUERIDO: OI MOVEL S.A Senhor(a): REQUERIDO: OI 

MOVEL S.A Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia 19/06/2018, às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de abril de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-38.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SCHOLTAO COINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON OAB - MT12275/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000043-38.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.180,36; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIANA SCHOLTAO COINE Parte Ré: REQUERIDO: OI MOVEL S.A 

Senhor(a): ANA RITA DA SILVA MARAFON Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de advogada da autora, nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

19/06/2018, às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. Despacho/Decisão: XXX. Assinado digitalmente (Art. 1º, § 2º, 

inciso III da Lei 11.419/2006) EVANDRO JUAREZ RODRIGUES de Direito. 

ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o feito 

será arquivado com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 2 de abril de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000138-68.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON OAB - MT12275/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000138-68.2018.8.11.0023; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO 

(1107). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Senhor(a): ANA RITA DA SILVA MARAFON Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de advogada do Requerente, nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

05/06/2018, às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no 

artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de abril de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000138-68.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON OAB - MT12275/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000138-68.2018.8.11.0023; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO 

(1107). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Senhor(a): EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de AUTOR, nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para 

comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 05/06/2018, às 13:00, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, o feito será julgado extinto sem 

resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 2 de abril de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000118-77.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ESPINDULA DE QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON OAB - MT12275/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000118-77.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.150,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DANIELA ESPINDULA DE QUADROS Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Senhor(a): ANA RITA DA SILVA MARAFON Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogada da autora, nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

05/06/2018, às 13:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. Despacho/Decisão: XXX. Assinado digitalmente (Art. 1º, § 2º, 

inciso III da Lei 11.419/2006) EVANDRO JUAREZ RODRIGUES de Direito. 

ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o feito 

será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no artigo 51, 

I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de abril de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-54.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE APARECIDO RAPOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM - OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010144-54.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 100,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ALEXANDRE APARECIDO RAPOSO Parte Ré: 

REQUERIDO: BRASIL TELECOM - OI S/A O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 2 de abril de 2018. Atenciosamente. 

JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-54.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE APARECIDO RAPOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM - OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010144-54.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 100,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ALEXANDRE APARECIDO RAPOSO Parte Ré: 

REQUERIDO: BRASIL TELECOM - OI S/A O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 2 de abril de 2018. Atenciosamente. 

JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-85.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE SILVA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA LELIS & SANTOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000111-85.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 14.060,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LILIANE SILVA MORAIS Parte Ré: REQUERIDO: COSTA LELIS & SANTOS 

LTDA Senhor(a): REGINA DA SILVA SOUZA Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DA REQUERENTE, nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

20/04/2018, às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. Despacho/Decisão: XXX. Assinado digitalmente (Art. 1º, § 2º, 

inciso III da Lei 11.419/2006) EVANDRO JUAREZ RODRIGUES de Direito. 

ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o feito 

será julgado extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de abril de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-85.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE SILVA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA LELIS & SANTOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000111-85.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 14.060,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LILIANE SILVA MORAIS Parte Ré: REQUERIDO: COSTA LELIS & SANTOS 

LTDA Senhor(a): Luis Augusto Cuissi Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DA REQUERENTE, nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

20/04/2018, às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. Despacho/Decisão: XXX. Assinado digitalmente (Art. 1º, § 2º, 

inciso III da Lei 11.419/2006) EVANDRO JUAREZ RODRIGUES de Direito. 

ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o feito 

será julgado extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de abril de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-92.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VIRSONEIS OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010027-92.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VIRSONEIS OLIVEIRA 

ALVES Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso 

inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 
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integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE 

AZEVEDO , 2 de abril de 2018. Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-92.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VIRSONEIS OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010027-92.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VIRSONEIS OLIVEIRA 

ALVES Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso 

inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE 

AZEVEDO , 2 de abril de 2018. Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-92.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VIRSONEIS OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010027-92.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 17.600,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: VIRSONEIS OLIVEIRA ALVES Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Senhor(a): OZANA BAPTISTA GUSMÃO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DA REQUERIDA, para CIÊNCIA da 

SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, 

o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de abril de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-92.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VIRSONEIS OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010027-92.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 17.600,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: VIRSONEIS OLIVEIRA ALVES Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Senhor(a): ANGELITA KEMPER Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de ADVOGADA DO REQUERENTE, para CIÊNCIA da 

SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, 

o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de abril de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000136-35.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE ANA UNSER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000136-35.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ADELAIDE ANA UNSER Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da 

SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, 

o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 2 de abril de 2018. 

Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000136-35.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE ANA UNSER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000136-35.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ADELAIDE ANA UNSER Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da 

SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, 

o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 2 de abril de 2018. 

Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160947 Nr: 864-89.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERFECT COSMETICOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

Vislumbra-se que até a presente data o requerente ainda não recolheu as 

custas processuais.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 26465 Nr: 1479-36.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Salicano Lourenceto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao requerente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165087 Nr: 2734-72.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ferragens Ribeiro Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULISTA BUSINESS COMERCIO, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS S/A., FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS 

INSTITUCIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar ao Cartório do 

2º Ofício – Protesto de Títulos e Notas desta Comarca para que proceda a 

baixa dos protestos de n. 189451, Livro 721, Folhas 60, Protocolo n. 

189451, Apresentação 24/01/2018, Duplicata Mercantil, Valor R$ 969,68, 

emitida em 30/11/2017, com vencimento em 11/01/2018, n. título 

0000317622, e 189550, Livro 721, Folhas 86, Protocolo n. 189550, 

Apresentação 01/02/2018, Duplicata Mercantil, Valor R$ 969,67, emitida 

em 30/11/2017, com vencimento em 26/01/2018, n. título 

0000317623.Intimem-se ainda os requeridos para que, no prazo de cinco 

dias, procedam a baixa do nome do autor dos órgãos de restrição ao 

crédito, sob pena, solidariamente, de multa diária de R$ 500,00, até o limite 

de R$ 10.000,00.Após, CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes 

para comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para a 

possibilidade de autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do 

CPC, a ser designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta 

Comarca. Não havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de 

revelia.Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou 

dos requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC.As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados ou Defensor Público.Intimem-se a parte autora por seu 

advogado constituído, ou, se assistida, pela Defensoria Pública. O(s) 

requerido(s), pessoalmente, por este mandado.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156465 Nr: 11031-05.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor para impugnação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108165 Nr: 5461-09.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO VERGILIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dê-se vistas ao exequente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113855 Nr: 1550-52.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Pereira da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:OAB/MT 20988-A

 Vistos.

 Diante dos apontamentos feitos pelo Excelentíssimo Desembargador 

Guiomar Teodoro Borges em Ref: 116, chamo o feito à ordem para analisar 

o pedido de dilação de prazo intentado pelo requerido em Ref: 70.

Tendo em vista que se trata de prazo peremptório, sendo os prazos 

indicados por lei, que não podem ser modificados pela vontade das partes 

ou por determinação judicial, somente podendo haver modificação do 

prazo peremptório nos casos excepcionais de dificuldade de transporte, 

para comarcas localizadas em local de difícil acesso, ou na ocorrência de 

calamidade pública, o que não é o presente caso, INDEFIRO o pedido de 

dilação de prazo.

Certifique-se o cartório eventual ocorrência de trânsito em julgado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102377 Nr: 3099-34.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Analia Barbosa Galindo Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA MORAIS SANTOS - 

OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:44698

 Defiro o requerido.

Intime-se para cumprimento da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164357 Nr: 2306-90.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina Maria Pimenta e Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moça Bonita Boutique Ltda - ME, Claiditon 

Miranda de Menezes, JOANA D'ARC MARTINS VITÓRIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SENILTON VICENTE DE SOUZA - 

OAB:4744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento de duas 

diligências do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois 

reais e doze centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o 

campo: discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente 

deve selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163172 Nr: 1841-81.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso, Gerson Souza da Silva, Cristiano Reiz Almiron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRON E SOUZA DA SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156986 Nr: 11299-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G1 AUTOPEÇAS EIRELLI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER DOUGLAS GNOATTO - 

OAB:4606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137735 Nr: 2727-17.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto São Paulo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 23787 Nr: 3114-86.2004.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Saran, Maria Aparecida Saran, Hélio Adriano 

Marostica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Aguetoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lelio Coelho - OAB:2070-A/MT, 

Marcelo Joventino Coelho - OAB:5950-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA BABKA - 

OAB:MT.16925-A

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado.

 O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a 

existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou 

omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

 Vê-se na verdade que o embargante pretende com o presente recurso a 
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reanálise dos autos em epígrafe, não sendo os embargos de declaração 

meio hábil para tal propósito.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126756 Nr: 6622-20.2016.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido de julgamento antecipado 

parcial e decreto o DIVÓRCIO, forte no art. 226, §6º, da Constituição 

Federal, de ECLAIR DE LOURDES PONCE e NEUBERTO LUCIANO 

SANTANA. Determino a partilha dos bens no montante de 50%, dos bens 

apontados na inicial, para cada uma das partes.Expeça-se Mandado de 

Averbação junto ao serviço Notarial competente.Por derradeiro, DEFIRO os 

demais requerimentos realizados pelas partes em audiência de instrução, 

devendo o cartório proceder com os atos necessários.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146065 Nr: 6182-87.2017.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiraclides de Oliveira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dê-se vistas ao autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156513 Nr: 11062-25.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério de Oliveira Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SOARES BONIFACIO - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142793 Nr: 4782-38.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Costa Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Conheço dos embargos de declaração, uma vez que são tempestivos.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

acolhidos, pois, conforme bem salientou o embargante ainda há inventário 

tramitando acerca dos bens deixados pelo de cujus, logo, o espólio é parte 

legítima para figurar no pólo passivo desta demanda, representada por 

sua inventariante..

II – Posto isto acolho os Embargos Declaratórios para constar que “a data 

de inicio do auxilio doença será a partir da cessação do 

benefício/requerimento administrativo indeferido, sendo esta a data para o 

cálculo das parcelas em atraso/retroativas, com a conversão para 

aposentadoria por invalidez a partir da juntada do laudo aos autos”.

 III – Intime-se.

 IV – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113249 Nr: 1337-46.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108499 Nr: 5571-08.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEILA MARIA ALVARES DA 

SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152909 Nr: 9370-88.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILUILTON DOS SANTOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes, acostada em Ref: 16, para 

que produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título 
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Executivo Judicial, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115633 Nr: 2106-54.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123665 Nr: 5224-38.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Santiago Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Luciani 

Freire Sanches da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588, PAMELA MORINIGO DE SOUZA - OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, extinguindo o 

processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais efetivamente incorridas, 

bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão 

da gratuidade deferida.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.P. R. I. 

C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133135 Nr: 585-40.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Daniel Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serra da Borda Mineração e Metalurgia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O, Edmar Dorado Rodrigues - OAB:5081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: aleandra francisca de souza 

- OAB:6.249, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/O

 Proceda-se a retificação do valor da causa nos termos da determinação 

retro, bem como certifique-se se foi recolhido o valor correto de custas 

processuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151955 Nr: 8861-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. P. Bras Confecções ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Declaro o réu revel, eis que citado em não contestou.

Voltem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159619 Nr: 244-77.2018.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON RODRIGUES DE SOUZA JYNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o devedor para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e honorários advocatícios, 

cada no montante de 10% sobre o total, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil.

Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142796 Nr: 4785-90.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: THAYLA VITORIA SOUZA FRANCISCO, Fernanda 

Cavalcante de Souza, Valdenir Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação nova integração

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, MAÍRA GASPAR SANTOS - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Inglez da Silva - 

OAB:69.711-PR, André de A. Siqueira - OAB:39.549/PR, Gabriel S. 

Albertti - OAB:44.655/PR, JÔNATAS CASALLI BETTO - OAB:47789

 1. Defiro o requerido, dispenso o depoimento pessoal do autor.

2. Dispenso a reprodução do vídeo em audiência.

3. Às partes para alegações finais em 15 dias.

4. Defiro o pedido de juntada de substabelecimento, no prazo de 5 dias.

5. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135585 Nr: 1721-72.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindolfo Antunes, Terezinha Araújo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. M. GRACINDO LTDA – ME, Mapfre Seguros 

Gerais S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MENDES DA SILVA - 

OAB:21687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estevan Soletti - 

OAB:3702/RO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013/A

 Conheço dos embargos, vez que tempestivos. E, tendo em vista a 

relevância das provas requeridas e os acolho para designar audiência de 

conciliação para o próximo dia 15/5/2018, às 14 horas para oitiva do PRF 

Noel Procópio Monteiro da Silva, oficie-se para apresentação do mesmo e 

intime-se. Ficando as partes cientes nesta oportunidade.

Diante da desistência da oitiva do Sr. Eliel Castro, deixo de expedir a carta 

precatória.
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Oficie-se para Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT para que 

informe acerca do pagamento de indenização ao Sr. Lindolfo Antunes.

Oficie-se ao INSS para que informe se o Sr. Lindolfo Antunes vem 

recebendo benefícios, desde que data e qual o motivo.

Oficie-se à Delegacia de Polícia Judiciária se há investigação apurando 

acerca os fatos, bem como se há relatório conclusivo.

Por fim, nomeio Real Brasil Perícias para realização da pericia ora 

requerida acerca da dinâmica dos fatos. Intime-se para que apresente 

honorários e assuma compromisso. Ficando desde já as partes cientes do 

prazo de 5 dias para apresentar os quesitos.

Cumpra-se determinação anterior acerca da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159408 Nr: 136-48.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Lima Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GONÇALVES OLIVEIRI 

- OAB:11703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 95228 Nr: 5765-42.2014.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sergio Souza Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714/B, VERA REGINA MARTINS - OAB:34607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O pedido de busca via INFOJUD deve ser indeferido. Vez que o sistema é 

uma ferramenta de buscas que deve ser usado como forma excepcional 

depois de esgotado todas as vias pelo autor.

Sendo assim, portanto, faz-se DESNECESSÁRIA a intervenção do Poder 

Judiciário.

 Intime-se o autor para indicar bens em 15 dias, sob pena de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 162889 Nr: 1712-76.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYNARA MOREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Medico Assitencial do Trabalhador 

Rural, DALVA VIEIRA BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agende informo a data 18 de 

maio de 2018, às 16 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 164718 Nr: 2506-97.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Marlene Barbosa Fontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARNEIRO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRICOLA PAES DE BARROS - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agende informo a data 05 de 

junho de 2018, às 14 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89169 Nr: 1036-70.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo Alves Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar andamento sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134517 Nr: 1225-43.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBALAPLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS 

LTDA, GRAND BRASIL FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PAVÃO JUNIOR - 

OAB:242307, EDISON PAVÃO JUNIOR - OAB:OAB/SP 242.307

 Vistos.

Defiro os pedido de Ref: 58, para ratificar a tutela já deferida, devendo o 

cartório expedir os ofícios necessários ao cumprimento da determinação.

Defiro ainda os pedidos de Ref: 57, devendo o cartório proceder as 

retificações necessárias fazendo-se incluir os patronos indicados.

Após, intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as 

provas a serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100012 Nr: 2090-37.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovêncio Borges dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para fins de direito que o recurso foi interposot no prazo, sendo 

assim: intimo a parte autora para apresentar as contrarrazões do recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 163844 Nr: 2087-77.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I–INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, portanto 

abro vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 164483 Nr: 2368-33.2018.811.0013

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 768 de 1053



 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE SANTOS SILVEIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 5243 Nr: 1397-15.1999.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olegário Ribeiro de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 132065 Nr: 166-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANIA DE FREITAS ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 131085 Nr: 8652-28.2016.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

ação, para, querendo apresentar contestação, e até a presente data não 

houve manifestação, portanto abro vista dos autos ao requerente para 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117852 Nr: 2823-66.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora a manifesta-sr nos autos requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157727 Nr: 11718-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VRdM, GMJ, DMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICA 

JURIDICA DA UNEMAT - OAB:

 I – Defiro o pedido de AGJ.

II – Processe-se em segredo de justiça.

III – Ao Núcleo de Mediação e Conciliação para tentativa de acordo.

IV – Fixo alimentos provisórios, na ausência de maior prova quanto aos 

rendimentos da parte ré, em 50% do salário mínimo vigente no país ou 30% 

dos rendimentos totais do requerido, o que for maior, além de 50% das 

despesas extras gastas com os filhos, devidos até o dia 10 de cada mês 

seguinte ao vencido à representante dos autores;

V – No intuito de assegurar o melhor interesse da criança e seus direitos 

fundamentais, defiro a Guarda Provisória. Lavre-se Termo de Guarda.

VI – Cite-se a parte ré (no endereço no verso – ou constante na inicial) 

para os termos da presente ação, cuja contrafé segue anexa, para 

querendo, contestar o pedido a partir da data designada, sob pena de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (CPC, art. 285 e 

319), bem como, intime-se dos alimentos provisionais e da guarda 

provisória fixados.

VII – Proceda-se à realização de estudo social.

VIII – Intimem-se as partes para que comparecem à audiência designada 

acompanhadas de seus advogados.

IX – Intime-se o Ministério Público.

X – Cumpra-se.

SERVE O PRESENTE DE MANDADO PARA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. (anexa a 

inicial e procuração).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139482 Nr: 3458-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Gonzaga Correa, Adenilson Alves 

Feitosa, EDINALDO FERREIRA DE SANTANA, ELISÂNGELA RENATA 

COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Faustino Lopes Santos - 

OAB:11.135/MT, Ladario Silva Borges Filho - OAB:8104/MT, Luiz 

Gonçalves de Seixas Filho - OAB:15699/MT

 Providenciei nesta data a expedição das requisições paa cumpirmento da 

decisão.

Atenda-se ao MP. Cite-se conforme requerido.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 155845 Nr: 10744-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisca Alaides dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S-A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384/B, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT, 

Sergio Henrique K. Kobayashi - OAB:6180

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 769 de 1053



INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre as provas que 

pretendem produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento, ou, 

alternativamente, se desejam o julgamento antecipado do mérito, conforme 

o estado do processo.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE.

Após, PROMOVA-SE a conclusão.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159035 Nr: 12442-83.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

a) Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS ajuizada por SIDNEY 

FRANÇA DA SILVA, devidamente qualificado, em desfavor de MURILO 

FRANÇA DE SOUZA SILVA, também qualificado. Após a propositura da 

presente demanda, o autor não foi localizado para receber a intimação 

para comparecer na presente ação de conciliação, instrução e julgamento, 

a despeito de o respectivo mandado ter sido encaminhado ao endereço 

constante da inicial. Por consequência, conforme consta do termo de fl. 

32, constatou-se a sua ausência. É o que basta relatar. Fundamento e 

decido. Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise 

do conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer 

houve seu trâmite regular, em razão da ausência de comparecimento do 

autor na sessão de mediação designada no feito. Pelo exposto, 

considerando que o exequente não promoveu os atos e diligências que lhe 

competia, não tendo comparecido à sessão de mediação outrora 

designada, com alicerce no art. 485, VI, do NCPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito. Em razão do princípio da 

causalidade, CONDENO o autor ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, bem como aos honorários de advogado, os quais 

FIXO no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), consoante disposição do art. 

85, § 8º, do NCPC. Todavia, a cobrança de tais verbas fica isenta de 

exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do NCPC, em razão da concessão 

das benesses da assistência judiciária gratuita. Saem os presentes 

intimados. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146597 Nr: 6449-59.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Vilela Goulart Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo da Cunha Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - 

OAB:5468/MT, Suérika Maia de Paula Carvalho - OAB:6514/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação das partes para apresentar os 

Memoriais finais, no prazo sucessivo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153947 Nr: 9886-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE, MARCUS 

FERNANDO FRAZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo de Lara Campos, Maria Tereza Ganme 

de Lara Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA MAIA DO PRADO - 

OAB:186279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665/MT

 Certifico para os fins de direito que, os Embargos de Declaração foram 

protocolados no prazo legal. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - 

CGJ, abrimos vista a parte autora para que apresente Impugnação aos 

Embargos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 112288 Nr: 987-58.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.C.S. dos Santos-ME, Ricardo Cosme Silva 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, encaminho 

os autos a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102461 Nr: 3139-16.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA FERREIRA BASÍLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163487 Nr: 1924-97.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Laurentino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162645 Nr: 1640-89.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Luiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati
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 Cod. Proc.: 164142 Nr: 2209-90.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE BARBOSA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165015 Nr: 2670-62.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane de Feitas Tafarel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125616 Nr: 6045-42.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Anízio Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Montilha de Lima, Rosangela dos Reis 

Figueiredo Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pelo 

ANTÔNIO ANIZIO MORAIS contra AGNALDO MONTILHA DE LIMA e 

ROSANGELA DOS REIS FIGUEIREDO LIMA.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 144/147 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas processuais na forma do art. 90, § 2°, do NCPC.

Honorários advocatícios nos termos da avença de fl. 146 [Cláusulas 

Oitava e Nona].

No mais, SUSPENDO o processo até fevereiro de 2021, a fim de que seja 

cumprido integralmente o acordo realizado, nos termos do art. 922 do 

NCPC.

Decorrido o prazo supra, INTIME-SE o exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para requerer o que de direito, em 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção pela satisfação da obrigação (art. 924, II, do NCPC).

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 142557 Nr: 4664-62.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta por 

JOSÉ ALVES contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 59/60 a parte autora requereu a 

extinção do processo.

Assim, o réu foi devidamente intimado sobre o pedido de desistência da 

ação (fl. 62).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, mister discorrer que a ação tem como fim primordial a 

satisfação dos interesses do autor sem, contudo, onerar demasiadamente 

o réu. Nesta senda, o deferimento do pedido trazido às fls. 59/60 se 

mostra a medida mais acertada, uma vez que a própria exequente não 

mais tem interesse no prosseguimento da presente demanda e pleiteia, 

pois, a sua extinção.

Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo o exequente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se 

assim entender conveniente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o 

que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil.

Em observância ao princípio da causalidade, CONDENO o autor ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como há 

honorário advocatícios, que fixo no patamar de R$ 500,00 (quinhentos) 

reais. No entanto, considerando a concessão das benesses da 

assistência judiciária gratuita (fl. 33), a cobrança de tais verbas fica 

suspensa, consoante dispõe o art. 98, § 3º, do NCPC.

Considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 156969 Nr: 11290-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Roberto Cardoso de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO a petição inicial, com fulcro assente nos arts. 321, 

parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO o 

autor ao pagamento das custas e taxas judiciárias, observando-se o 

recolhimento proporcional efetuado na inicial. Sem condenação a 

honorários advocatícios em razão da ausência de pretensão resistida.Com 

o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, ARQUIVEM-SE os 

autos.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159308 Nr: 76-75.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LOdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

D. W. DE A. M., devidamente qualificado e representado por Leidimar 

Oliveira de Almeida, ajuizou a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 
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ALIMENTOS em desfavor de RICARDO EUGÊNIO MARTINS, também 

qualificado.

À fl. 18 ordenou-se que o exequente emendasse a inicial, trazendo aos 

autos cópia do título executivo judicial e a certidão de trânsito em julgado. 

Todavia, a certidão de fl. 23 consigna o decurso “in albis” do prazo ao 

exequente cumprir a diligência, conforme determinado.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

De acordo com a informação constante dos autos (fl. 23), o exequente 

não trouxe aos autos o título executivo que embasa a presente execução. 

Dentro deste panorama, percebe-se que não houve atendimento ao 

disposto no art. 320 do NCPC, fato que ensejou a intimação do exequente 

para suprir a falta, o que não foi feito, circunstância que autoriza a 

extinção do processo sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 

321, parágrafo único, do mesmo diploma legislativo.

Nesta esteira, INDEFIRO a petição inicial e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma dos arts. 321, 

parágrafo único, e 485, I, do Novo Código de Processo Civil.

Em observância ao princípio da causalidade, CONDENO o exequente ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais. No entanto, a 

cobrança de tais verbas fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do 

NCPC, visto que DEFIRO as benesses da assistência judiciária gratuita. Por 

outro lado, DEIXO de condená-lo ao pagamento de honorários de 

sucumbência, visto que inaplicáveis à espécie, haja vista a inexistência de 

pretensão resistida até o momento.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE via DJE.

Transitada em julgado a presente sentença, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 161284 Nr: 1020-77.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE MARTINELI PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNOVA Comércio Eletrônico S.A. (CASAS 

BAHIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT., Paulo Roberto 

Canhete Diniz - OAB:11235/MS

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 123082 Nr: 4964-58.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Candida Macuta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para transferência, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145223 Nr: 5788-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhon Lennon Gonçalves Harruda, Jocimar 

Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcino Oliveira Machado - 

OAB:30.299/GO, HOMERO PINTO FIGUEIREDO - OAB:46994

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, abro vistas aos advogados dos apelados a apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 95975 Nr: 330-53.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rolzedir Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos, etc.

Designo audiência para proposta de suspensão condicional do processo 

para o dia 25/04/2018, às 13h00min.

Intimem-se o réu, Ministério Público e Defesa, para comparecimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 159573 Nr: 213-57.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado do Ceará

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Li Faria Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Ferreira de Souza - 

OAB:/MT/17455

 Vistos, etc.

I. Designo audiência admonitória (regime semiaberto) para o dia 

24/04//2018, às 14h00min.

II. Intime-se o recuperando.

III. Ciência ao Ministério Público. Intime-se o advogado, via DJE.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 98716 Nr: 1534-35.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio da Silva Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Homologo a dispensa da vítima 

Rayara. II. Intimem-se os advogados para que justifiquem a ausência neste 

ato, sob pena de aplicação de multa. III. Diante da ausência dos advogados 

constituídos, redesigno o ato para 20/03/2018, às 15:30. IV. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. V. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 106636 Nr: 4846-19.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Dantas Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Defiro o prazo de 10 dias para a 

juntada de substabelecimento. II. Homologo a dispensa da vítima. III. 

Considerando que não há notícia de cumprimento do mandado pelo oficial 
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de justiça, que não juntou aos autos certidão e sequer atendo ao telefone 

celular, determino a extração de cópias para a direção do foro para 

tomada das providências disciplinares cabíveis. IV. Ante a ausência das 

testemunhas de defesa, pela segunda vez, dê-se vistas a defesa para 

informar o endereço e também se insiste em suas oitivas, ante o teor do 

depoimento da testemunha Rosimeire Vieira da Silva. Após, conclusos 

para deliberação. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 100020 Nr: 2095-59.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Barbosa de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter de Oliveira Peixoto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700, Walter de Oliveira Peixoto - OAB:

 Vistos.

I. Inexistindo hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08 de junho de 2018, às 13h30. (horário 

de MT).

II. Intimem-se as testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a 

data, horário e local da audiência. Caso não residam nesta Comarca, 

depreque-se sua (s) oitiva (s) ao juízo competente.

III. Cite-se e intime-se o réu, e seu patrono, via DJE, se houver.

IV. Cientifique-se o i. Presentante do Ministério Público e da Defensoria 

Pública.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 143857 Nr: 5188-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Almeida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Diante das informações acima, 

redesigno o ato para 05/06/2018, às 13:00. II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 124399 Nr: 5539-66.2016.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Silva Doroteu, Wanderson Oliveira 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joice Jeronimo Silva - 

OAB:16046, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(sWanderson Oliveira Almeida 

para apresentar memoriais finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 164926 Nr: 2597-90.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Olimpio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Vistos.

DESIGNO o dia 13 de abril de 2018, às 17h30min, para realização de 

audiência para que seja procedida a oitiva da testemunha Alessandra da 

Silva Miranda, bem como realizado o interrogatório da denunciada Elaine 

Olimpio Pereira. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando os dados da 

presente carta precatória e a data agendada para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público e à Defensa técnica.

 Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 142542 Nr: 4645-56.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Martins, DANILO LEZIER DA ROSA, 

Simião Gonçalves, Sebastião José dos Santos, Estevão Martins do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabian Feguri - OAB:16.739, 

FABIANA BARBIERI CARNEIRO - OAB:13705, Fabiana Barbieri 

Carneiro - OAB:OAB/MT 13.705

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização de audiência os 

Promotores de Justiça atuantes nesta Vara Criminal estarão ausentes, em 

razão da participação no “Minicurso: Colaboração Premiada”, nos dias 22 

e 23 de março de 2018, conforme ofício anexo, REDESIGNO a solenidade 

para o dia 25 de abril de 2018, às 16h45.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público, Defensoria Pública e/ou Defesa Técnica.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 142542 Nr: 4645-56.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Martins, DANILO LEZIER DA ROSA, 

Simião Gonçalves, Sebastião José dos Santos, Estevão Martins do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabian Feguri - OAB:16.739, 

FABIANA BARBIERI CARNEIRO - OAB:13705, Fabiana Barbieri 

Carneiro - OAB:OAB/MT 13.705

 Vistos etc.

I. Designo audiência para oitiva da testemunha deprecada, para 

22/03/2018, às 17h30. (MT).

 II. Intime-se a testemunha para que seja ouvida na data designada, 

devendo constar no mandado a data, hora e o local da audiência.

III. Cientifique-se o Ministério Público.

IV. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V. Intime-se o réu, na pessoa de seu patrono (art. 422, §1º da CNGC).

VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-32.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MARTINES APARECIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT0008104A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE APARECIDA DA COSTA MUNHOZ (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 26.4.2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000079-47.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MARTINES APARECIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT0008104A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANESIO BRAGA ORTENCIO MUNHOZ (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 26.4.2018, às 14h25min.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-23.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RITA PEREIRA FERRARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 26.4.2018, às 15h50min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001010-50.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA DE JESUS HIDALGO OAB - MT0016042A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 26.4.2018, às 16hs.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000706-51.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEM RAMPANELLI SANTA CATARINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE JESUS ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 3 de maio de 2018, às 

14h05min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE APARECIDA EUFRASIO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de maio de 2018, às 14h10min.

Aviso de Recebimento Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO TENORIO (REQUERIDO)

 

CARTA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PELO CORREIO Pontes e Lacerda, 2 de abril 

de 2018. Procedimento do Juizado Especial Cível « Procedimento de 

Conhecimento « Processo de Conhecimento « PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Autos nº 1000258-44.2018.811.0013 - PJE Promovente: 

GAÚCHA DIESEL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE AUTOPECAS Promovida: 

JOSÉ FRANCISCO TENÓRIO, ENDEREÇO: RUA PERNAMBUCO, Nº. 283, 

BAIRRO: CENTRO, CIDADE: PONTES E LACERDA-MT, CEP: 78.250-000. 

Prezado(a) Senhor(a): A presente extraída dos autos supra identificados, 

em conformidade do art. 18, I e II, da Lei 9.099/95, tem por finalidade CITAR 

a Vossa Senhoria, para tomar ciência do inteiro teor da presente ação, 

consoante petição inicial e despacho, cujas cópias seguem anexas, 

fazendo parte integrante desta e, INTIMÁ-LA a fim de que compareça 

perante este Juizado Especial Cível e Criminal, situado na Av. Paraná, 

2598 – B. SÃO JOSÉ, nesta cidade e Comarca de PONTES E LACERDA – 

MT., no DIA 3 DE MAIO DE 2018, ÀS 14H15MIN., para a audiência 

CONCILIATÓRIA, oportunidade em que poderá, oferecer CONTESTAÇÃO, 

por escrito ou oralmente, por si ou através de advogado, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, A CONTAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SOB 

PENA DE REVELIA, conforme enunciado nº 04 do Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. ADVERTÊNCIA: Ficando desde já 

devidamente advertida de que não comparecendo à audiência e até 

mesmo não contestando, serão presumidos e aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora, quanto à matéria fática na exordial 

(fulcro nos arts. 285 e 319 do CPC), sendo-lhe ainda aplicado o instituto da 

revelia (art. 20 e art. 18, § 1º, da mesma Lei), proferindo-se julgamento de 

plano em caso de sua ausência. Na oportunidade, apresento a Vossa 

Senhoria cordiais saudações e respeito, Atenciosamente. ENOENE 

FERREIRA TEODORO DA SILVA Gestora Judiciária Autorizada pelo 

Provimento nº 055/07 - CGJ MAT TJ/MT 9093

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO TENORIO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de maio de 2018, às 14h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOELSON ROGER RIQUELME BATISTA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de maio de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DONIZETH RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de maio de 2018, às 14h25min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS DA SILVA MORAES (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de maio de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ADELSON CLAUDIO DE MORAES (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de maio de 2018, às 14h35min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUILSON SANTOS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de maio de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-68.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CEZAR DE LIMA DISTACIO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de maio de 2018, às 14h45min.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 67041 Nr: 696-89.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Borges de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, Eladio Miranda Lima - OAB:13242-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte REQUERIDA via advogado, através do DJE 

(Diário da Justiça Eletrônico) para, querendo, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso de apelação apresentados aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 68309 Nr: 1324-78.2015.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certfifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 60078 Nr: 1304-29.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Ethiene Brandão e Silva - OAB:7058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autops a 

este juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 60251 Nr: 1483-60.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grooso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinio Jarudore Ltda - ME, Jurandir Botteri 

Negrão

Jurandir Botteri Negrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certfifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

promiver regular andamentoi no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 30116 Nr: 920-66.2011.811.0014

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josileide Pereira Rocha.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.V. Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Espinola 

- OAB:15999-B, Fred Henrique Silva Gadonski - OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/12.090-A

 Certifico que REITERO a intimção da parte autora para no prazo legal, 

querendo, prover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 65808 Nr: 11-82.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certfifico que emcumprimento ao despacho de fl. 155 procedo a intimação 

dfa parte autora, para em 10 (dez) dias, manifestar-se dando regular 

andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 67050 Nr: 699-44.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas da Silva Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leodilio Gil Lopes
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O, Rodolfo Pereira Fagundes - OAB:13.249

 Certfifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a impugnação acostada nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9078 Nr: 2930-35.2001.811.0014

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Cleiton de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO CLEITON DE OLIVEIRA, Cpf: 

88608530104. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do acusado 

FERNANDO CLEITON DE OLIVEIRA referente ao crime em tela, com 

fundamento nos artigos 107, IV e 109, inciso IV, ambos do Código Penal, 

p a r a  r e c o n h e c e r  o  i m p l e m e n t o  d a  p r e s c r i ç ã o  e m 

abstrato.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Poxoréu – MT, 

22 de janeiro de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 30 de março de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66057 Nr: 133-95.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Ivon Delgado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Elisa Francisco Pereira, Augusto 

Francisco Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos de Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MÁRCIO IVON DELGADO DA SILVA, Rg: 

1344436-0, Filiação: Sebastião Delgado da Silva e Raimunda Lina da Silva, 

data de nascimento: 04/03/1970, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, tão 

somente para DECLARAR A EXISTÊNCIA e DISSOLUÇÃO DA UNIÃO 

ESTÁVEL entre MÁRCIO IVON DELGADO DA SILVA e LUCIANA ELISA 

FRANCISCO PEREIRA com fulcro no artigo 5º da Lei nº 9.278/96 e nos 

artigos 1.723 a 1.725 do Código Civil, bem como no artigo 226, § 3º, da 

Constituição Federal, tendo como termo inicial a data em novembro de 

2007 e termo final em 31/12/2011, a fim de que a presente sentença 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive para fins de partilha de 

bens, e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários, ante a justiça gratuita anteriormente 

deferida.Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos 

ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 09 de fevereiro de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 30 de março de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72719 Nr: 2003-44.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Cunha Belareno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDC NPL 1 (Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique José Parada Simão 

- OAB:/SP 221.386

 Certifico, que a sentença prolatada nos autos transitou livremente em 

julgado

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70332 Nr: 626-38.2016.811.0014

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, TFKdM, AVPK, LMK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMdMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXSANDER VINICIUS PEREIRA 

KLOCZINSKI, Cpf: 05723233106, Rg: 23795298, Filiação: Leila Mara 

Kloczinski e Edinesio Pereira de Souza, data de nascimento: 09/02/1996, 

brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), técnico agrícola, Telefone 

66-9972-6560. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para autorizar a expedição 

de alvará autorizando os requerentes ALEXSANDER VINICIUS PEREIRA 

KLOCZINSKI e THATIELLY FRANÇOISE KLOCZINSKI DE MIRANDA, esta 

última representada por sua genitora Leila Mara Kloczinski, a proceder à 

venda do lote urbano objeto da matrícula de nº 12.738, Livro 52, fl. 114-v, 

do Cartório de Registro de Imóveis, desta Comarca, situado na Rua Mato 

Grosso, Bairro Areia, Poxoréu/MT (fls. 12/13 e 1928), resguardando-se 

50% do valor devido a menor, que deverá ser depositado em conta 

corrente.Fica o Sr.Tabelião do Cartório de Notas intimado de que a 

escritura pública de compra e venda somente poderá ser lavrada mediante 

a apresentação, durante a prática do ato notarial, da guia de depósito da 

parte da requerente menor referente a metade do valor da venda em conta 

de titularidade daquela, sob as penas da lei.Oficie-se a Agência do Banco 

do Brasil para abertura de conta poupança em nome da menor THATIELLY 

FRANÇOISE KLOCZINSKI DE MIRANDA. Sem custas e honorários.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Poxoréu/MT, 16 de 

outubro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 30 de março de 2018
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Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69569 Nr: 218-47.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUZINEI DA SILVA, Cpf: 39282953149, 

Rg: 000058, solteiro(a), professoara na escola coronel.. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Poxoréu/MT, 20 de fevereiro de 

2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 30 de março de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73929 Nr: 496-14.2017.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FAdS, RRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCIELE ARRUDA DOS SANTOS, 

Filiação: Cícero Barbosa dos Santos e Tereza Gardim Cabral de Arruda, 

data de nascimento: 05/03/1985, brasileiro(a), natural de Peixoto de 

Azevedo-MT, convivente, do lar e atualmente em local incerto e não sabido 

RENATA ROSA DA SILVA, Cpf: 99084066120, Rg: 1505884-0, Filiação: 

Sebastião Rosa da Silva e Eva Gardim Rosa, data de nascimento: 

29/07/1982, brasileiro(a), natural de Paranavaí-PR, solteiro(a), auxiliar de 

cozinha, Telefone 66-9.9975-4613. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 03 de julho de 

2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 30 de março de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78411 Nr: 342-59.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irênio de Andrade Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdineia Eterna Andrade 

Rocha - OAB:21065/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 342-59.2018.811.0014 (Cód. 78411)

DECISÃO

VISTO,

 Cuida-se de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural.

Pois bem.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do Código de Processo Civil, a fim 

de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário, de modo a formar a lide.

 Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos.

Isto porque, a parte requerente não apresentou comprovante de 

endereço.

Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos, comprovante de endereço, sob pena de 

indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem resolução 

do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78456 Nr: 370-27.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onice Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 370-27.2018.811.0014 (Cód. 78456)

DECISÃO

VISTO,

 Cuida-se de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural.

Pois bem.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do Código de Processo Civil, a fim 

de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário, de modo a formar a lide.

 Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos.

Isto porque, a parte requerente não apresentou comprovante de 

endereço.

Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos, comprovante de endereço, sob pena de 

indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem resolução 

do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77415 Nr: 2187-63.2017.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Martins de Siqueira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nylvan José da Silva - 

OAB:MT/17805

 Assim, em consonância com a fala do Parquet, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado CARLOS 

MARTINS DE SIQUEIRA FILHO, mantendo a prisão desse, vez que 

permanecem presentes os requisitos que deram ensejo a decretação da 

prisão preventiva.III – OUTRAS CONSIDERAÇÕESConsiderando a prisão 

do réu, DETERMINO:a) EXPEÇA-SE carta precatória de custódia, junto ao 

Juízo onde o suspeito encontra-se segregado, para que regularize sua 

prisão;b) EXPEÇA-SE carta precatória de notificação do réu, nos exatos 

termos da decisão de fls. 69/71.c) OFICIE-SE à Superintendência do 

Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, por meio do Secretário 

Adjunto de Justiça, para que, em prazo razoável, ateste vaga para a 

transferência do indiciado ao Estado de Mato Grosso;d) OFICIE-SE a 

Comarca de Santa Izabel/PA (fl. 144) solicitando anuência para o 

recambiamento do réu ao Estado de Mato Grosso; Ao final, OFICIE-SE a 

SEJUDH e o SOE, encaminhando os dois documentos (atestado de vaga 

da SEJUDH e anuência da Comarca de Santa Izabel/PA) a fim de que seja 

providenciado o recambiamento do acusado Carlos Martins de Siqueira 

Filho a este Estado, uma vez que este se encontra preso por mandado de 

prisão expedido por Poxoréu – MT e não possui nenhuma prisão naquele 

Estado;Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com a máxima 

cautela, para evitar morosidade nestes autos.Poxoréu/MT, 02 de abril de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78386 Nr: 328-75.2018.811.0014

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jânio Cirilo da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 Assim, em consonância com a fala do Parquet, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado JÂNIO CIRILO DA 

COSTA, mantendo a prisão desse, vez que permanecem presentes os 

requisitos que deram ensejo a decretação da prisão 

preventiva.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu/MT, 

02 de abril de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71768 Nr: 1472-55.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 Vistos em correição. Ante a não localização do réu no endereço 

informado nos autos, decreto sua REVELIA, nos termos do artigo 367 do 

Código de Processo Penal. Redesigno audiência de continuação para a 

oitiva da testemunha ALISSON BRUNO SOUZA SALES para o dia 

13/12/2017 às 13h10min. Tendo em vista o teor da Portaria nº. 

779/20178/DPG, publicada no dia 22/08/2017, suspendendo o atendimento 

do núcleo da Defensoria Pública desta comarca, por prazo indeterminado, 

nomeio o advogado ELSON SOUSA MIRANDA (OAB/MT 16.514) para 

patrocinar a defesa do denunciado, de modo que fixo o valor de 1/2 (meio) 

URH. Requisite-se a testemunha ALISSON BRUNO SOUZA SALES. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-95.2012.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI BATEMARQUE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIA DE POXOREO MT (REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Carla Helena Grings OAB - MT0008361A (ADVOGADO)

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0003777A 

(ADVOGADO)

 

VISTO, Trata-se de cumprimento de sentença intentado por SHIRLEI 

BATEMARQUE PEREIRA, em que este compareceu aos autos, pugnando 

seja realizada penhora online da quantia de R$ 3.159,15 (três mil, cento e 

cinquenta e nove reais e quinze centavos), via sistema Bacenjud, uma vez 

que a parte executada ACIP - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE POXORÉU, CNPJ nº02.088.431/0001-87, ainda não adimpliu o débito 

que se encontra em execução, relativamente à sua condenação. Pois 

bem. Conforme se dessume de todo o processado, a parte exequente não 

conseguiu satisfazer o seu crédito junto à segunda executada, motivo 

pelo qual pleiteia tentativa de penhora online sobre dinheiro nas contas do 

executado, utilizando-se do sistema Bacenjud. De elementar conhecimento 

que o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora dos 

numerários existentes em contas-correntes, sendo depósitos ou 

aplicações financeiras até o valor da dívida executada. Pelo exposto, 

DEFIRO a penhora online do valor de R$ 3.159,15 (três mil, cento e 

cinquenta e nove reais e quinze centavos), nas contas da parte 

executada ACIP - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE POXORÉU, 

CNPJ nº02.088.431/0001-8. Por conseguinte, MANTENHAM-SE os autos 

conclusos em gabinete para a efetivação da constrição e busca acima 

deferida via sistemas Bacenjud e, em sendo positivo o bloqueio, os 

valores serão transferidos para a conta única do Poder Judiciário. 

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo Bacenjud, que 

será juntado autos autos. Aportado aos autos o detalhamento de bloqueio, 

a parte executada deverá ser intimada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo legal. Caso o valor seja irrisório com relação ao 

valor do débito, AUTORIZO, desde já, o desbloqueio da importância, com 

fundamento no art. 836, do NCPC. Por fim, independentemente do 

resultado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo legal, promover o 

regular impulso da execução, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 12 de março de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010011-05.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI BATEMARQUE PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

DURVAL ANTONIO SGARIONI JUNIOR OAB - PR0014954A (ADVOGADO)

 

VISTO, Trata-se de cumprimento de sentença intentado por SHIRLEI 

BATEMARQUE PEREIRA, em que este compareceu aos autos, pugnando 

seja realizada penhora online da quantia de R$ 3.734,90 (três mil, 

setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), via sistema 

Bacenjud, uma vez que a parte executada UNOPAR EDUCACIONAL, CNPJ 
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14.793.478/0005-54, ainda não adimpliu o débito que se encontra em 

execução, bem como do valor de R$ 3.345,98 (três mil, trezentos e 

quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos), porquanto a executada 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, CNPJ 

38.733.648/0031-65. A Sra. Gestora certificou que a guia apresentada 

pelas requeridas não corresponde a esse feito. Pois bem. Conforme se 

dessume de todo o processado, a parte exequente não conseguiu 

satisfazer o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia tentativa de penhora 

online sobre dinheiro nas contas do executado, utilizando-se do sistema 

Bacenjud. De elementar conhecimento que o Código de Processo Civil 

prevê a possibilidade de penhora dos numerários existentes em 

contas-correntes, sendo depósitos ou aplicações financeiras até o valor 

da dívida executada. Pelo exposto, DEFIRO a penhora online do valor de 

R$ 3.734,90 (três mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa 

centavos), nas contas da parte executada UNOPAR EDUCACIONAL, CNPJ 

14.793.478/0005-54; e do valor de R$ 3.345,98 (três mil, trezentos e 

quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos), nas contas da parte 

executada EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, CNPJ 

38.733.648/0031-65. Por conseguinte, MANTENHAM-SE os autos 

conclusos em gabinete para a efetivação da constrição e busca acima 

deferida via sistemas Bacenjud e, em sendo positivo o bloqueio, os 

valores serão transferidos para a conta única do Poder Judiciário. 

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo Bacenjud, que 

será juntado autos autos. Aportado aos autos o detalhamento de bloqueio, 

a parte executada deverá ser intimada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo legal. Caso o valor seja irrisório com relação ao 

valor do débito, AUTORIZO, desde já, o desbloqueio da importância, com 

fundamento no art. 836, do NCPC. Por fim, independentemente do 

resultado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo legal, promover o 

regular impulso da execução, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 12 de março de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55151 Nr: 907-05.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETO – TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, 

VADIR RUELIS, ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS, ALAICE DOS 

SANTOS RUELIS, OBED RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que, no prazo legal, manifeste-se acerca 

da certidão negativa de fls. 65.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57350 Nr: 2566-49.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/MT

 Intimo o requerido para que tome ciência da audiência designada para o 

dia 08/05/2018 às 13:55 horas, no juízo deprecado de Ribeirão Preto-SP, 

da carta precatória de número 5451-16.2018.826.0506.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78345 Nr: 747-38.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES - BENZ LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/ª

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONHA E DONHA TRANSPORTES 

TERRAPLENAGEM LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CARVALHO 

PEREIRA - OAB:284624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57734 Nr: 2843-65.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLSM, LVMADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, se manifeste acerca da 

certidão negativa de fls. 134.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28686 Nr: 2565-06.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WITHINER BARBOSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S.A ARR. MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PIVATTO - 

OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21,442-A-MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicialmente formulada por WITHINER BARBOSA DE ALMEIDA em face de 

BFB LEASING S.A ARR MERCANTIL, para o fim de condenar a requerida 

ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais), referente à indenizatória sobre o seguro obrigatório (DPVAT), 

acrescida dos juros de mora, desde a citação inicial, no percentual de 1% 

(um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo 

prejuízo, ou seja, do fato gerador que decorreu da conclusão do laudo 

pericial, em 23 de setembro de 2009.Considerando o decaimento da parte 

autora em parte mínima de seu pedido, condeno a requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, atendendo ao grau de zelo do profissional, o 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem 

como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 

serviço.JULGO EXTINTA esta fase procedimental com resolução do mérito 

na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21471 Nr: 1317-73.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON RIBEIRO DO NASCIMENTO, ESPÓLIO 

DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, NEUZA TEREZINHA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT, ELI DOS SANTOS SALGADO - OAB:11232/MT, 
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FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:13.477-A, MARCOS ROBERTO 

MANRIQUE - OAB:10922/MT

 Autos nº 1317-73.2008.811.0033 – Cód. 21471

Vistos.

Manifeste-se o exequente sobre a manifestação e documentos 

apresentados pelo executado às fls. 155 e seguintes, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 16 de março de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52237 Nr: 1472-03.2013.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 94/99, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por ANTÔNIO FERREIRA 

GOMES, o que faço para MANTER o menor sob a guarda e cuidado da 

requerida LUCIMAR DO NASCIMENTO.Via de regra, declaro resolvido o 

mérito desta demanda, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Quanto aos honorários do nobre advogado, Dr. Antônio 

Marcos Lopes, que atuou no presente feito como defensor dativo da 

requerida, ARBITRO a importância de R$ 3586,06 (três mil e quinhentos e 

oitenta e seis reais e seis centavos), utilizando-me como parâmetro a 

tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional de Mato Grosso.Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se 

com anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62006 Nr: 118-35.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UOCHITON HORTENCIO DA SILVA, JOSÉ 

HORTENCIO DA CILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, LUÍS FELIPE LAMMEL - OAB:7133, VINÍCIUS PEREIRA 

MÜLLER - OAB:18308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 118-35.2016.811.0033 – Cód. 62006

Vistos.

Defiro o pedido formulado pelo exequente às fls. 76/77.

Cumpra-se na forma postulada nos itens 01, 02 e 03 da fl. 77.

Caso restem infrutíferas tais tentativas, certifique-se e venham-me 

conclusos para análise do pedido contido no item 04 da referida petição.

 Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 16 de março de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30275 Nr: 1029-23.2011.811.0033

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jomas Fulgêncio de Lima 

Júnior - OAB:11785, Lucien Fábio Fiel Pavoni - OAB:6525/MT, 

RONIMARCIO NAVES - OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOSE CARVALHO 

DA SILVA - OAB:3563-A/MT

 Autos nº 1029-23.2011.811.0033 – Cód. 30275

Vistos.

Trata-se de determinação proferida pelo Desembargador Rubens de 

Oliveira Santos Filho, da Quarta Câmara de Direito Privado, visando 

esclarecimentos acerca de teor de decisão conflitante constantes nestes 

autos, bem como na página do Tribunal de Justiça acerca do julgamento da 

Impugnação ao Benefício da Gratuidade da Justiça formulado por Agrenco 

do Brasil S/A – Em Recuperação Judicial em desfavor de Eliseu José 

Schafer.

Pois bem. De proêmio, cumpre-me informar que os fatos aqui circunscritos 

ocorreram no ano de 2011, sendo a decisão proferida pelo magistrado da 

época Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho, já esta magistrada iniciou 

sua função judicante onde tramitam os autos em questão, apenas e tão 

somente, no dia 01 de abril de 2016, me competindo esclarecer aquilo 

constante dos autos, já que eventual e hipotético equívoco no lançamento 

da sentença, no sistema informatizado, que julgou a impugnação deveria 

ser esclarecido com mais propriedade pelo juiz da época.

 Não quero neste momento proferir segundo julgamento sobre o caso em 

apreço, mas ao que tudo indica (valor da causa que gerou o procedimento 

de impugnação à gratuidade da justiça, objeto discutido no citado 

processo, profissão do impugnado e o imóvel rural no qual alega o 

impugnado residir), entendo que a decisão proferida às fls. 152/156 

indeferindo a justiça gratuita ao impugnado Eliseu José Schafer é a mais 

acertada considerando todo acervo probatório aportado aos autos, sendo 

que sugiro seja desconsiderado o teor da decisão lançado no sistema 

informatizado, possuindo eficácia judicial a decisão prolatada às fls. 

152/156.

 São estes os parcos esclarecimentos.

 Remetam-se os autos à instância superior com as homenagens e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 16 de março de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1502 Nr: 364-27.1999.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIVALDO MARQUES VERÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 364-27.1999.811.0033 – Cód. 1502

Vistos.

Defiro o pedido formulado pelo exequente às fls. 98.

Assim, SUSPENDO o trâmite do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) 

dias, sendo que decorrido o prazo postulado, deverá o exequente 

informar eventual satisfação integral de seu crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, ficando desde já consignado que seu silêncio importará e, 

extinção do processo pelo adimplemento do débito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 16 de março de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 4893 Nr: 913-32.2002.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Autos nº 913-32.2002.811.0033 – Cód. 4893

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PRINCIPAL DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO 

promovida por DERLI TOMAZ FERNANDES em face de ADEMIR SALMAZO 

ambos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 106 as partes apresentam petição conjunta informando o pagamento 
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do débito, bem como pugnando pela extinção dos presentes autos, com 

resolução do mérito.

 RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da liquidação integral dos valores em execução, e com fundamento 

no artigo 924, inciso II c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a fase executória do presente feito, com resolução de 

mérito.

Levante-se eventuais penhoras e/ou quaisquer atos constritivos 

efetuados nos presentes autos, expedindo-se o necessário para a devida 

baixa.

Custas pela parte executada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Oportunamente, arquive-se.

São José do Rio Claro, 20 de março de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57549 Nr: 2690-32.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2690-32.2014.811.0033 – Cód. 57549

Vistos.

Defiro o pedido formulado pela exequente às fls. 33/34.

Com a liberação do competente valor e observadas as formalidades 

legais, arquivem-se com as anotações de estilo.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 16 de março de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25306 Nr: 2534-20.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, PEDRO 

BRIANTE, LUIZ CARLOS TICIANELLI, IZELIA TICIANELI, LAURO VENITIOS 

GHIGGI, JOÃO ALEXANDRE GEBARA, MAURIDES COELHO PORTILHO, 

APARECIDO BRIANTE, VALMIR SCHREINER MARAN, ROBERTO VALDECIR 

BRIANTI, ESPOLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI, PEDRO COELHO 

PORTILHO E OUTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES SALDANHA 

HANDELL - OAB:13.383

 RELATEI.FUNDAMENTO E DECIDO.Os embargos de declaração devem ser 

rejeitados.Inicialmente, imperioso relembrar o alcance dos embargos de 

declaração e, por entender necessário para a elucidação da matéria, 

passo a destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso 

Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São 

Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos 

embargos, assim preleciona:“(...) O objetivo dos embargos de declaração 

é a revelação do verdadeiro sentido da decisão.”Já o Prof. José Frederico 

Marques, em “Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. 

atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que:“(...) 

Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão 

contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem 

gravame ao recorrente.” Os embargos de declaração têm como hipóteses 

a omissão, obscuridade ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre 

quando o julgado não apresenta clareza em sua redação, ao passo que a 

contradição é vício interno entre as próprias proposições emanadas e, por 

fim, a omissão manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da 

demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc.Não 

verifico, no caso em tela, a contradição apontada, isso porque quem deu 

ensejo ao ajuizamento do procedimento executivo foi a própria embargante 

e, não obstante ter feito composição amigável, na forma de compensação, 

tratava-se, apenas e tão somente, de um requerimento administrativo que, 

sequer, tinha sido apreciado, o que foi argumentando pela embargada em 

sua petição às fls. 86/87, isso no ano de 2011, não havendo que se falar, 

naquele momento em suspensão do processo, como argumenta a 

embargante, sendo justo, portanto, o pagamento dos honorários 

sucumbenciais.Logo, rejeito os embargos de declaração mantendo a 

sentença da forma como foi proferida.Publique-se. Intimem-se. Transitada 

em julgado, certifique-se e arquivem-se.São José do Rio Claro – MT, 19 de 

março de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16881 Nr: 96-89.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABÍOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/MT

 Impulsionamento por Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado às fls. 286. Portanto, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

apresentar manifestação no prazo legal.

São José do Rio Claro - MT, 2 de abril de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50150 Nr: 1945-23.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar 

o Instituto-Requerido à imediata implantação do benefício da aposentadoria 

por idade rural à parte requerente, o equivalente a 01 (um) salário mínimo 

mensal, a partir da data do ajuizamento da ação, que se deu em 

23/08/2012. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55733 Nr: 1386-95.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOAQUIM DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 Com estas considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia, o que faço para ABSOLVER FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA, 

brasileiro, solteiro, motorista, RG n.º 110771692 SSP/SP, CPF n.º 

923.343.188-68, nascido em 07/07/1956, natural de Guarapé/SP, filho de 

Joaquim Manoel Dias e Jovina Gomes Dias, do delito capitulado no artigo 

129, § 9.º, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal.Com o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se 

aos órgãos competentes e arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 23685 Nr: 908-63.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AGRENCO DO BRASIL S/A, AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELISEU JOSE 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jomas Fulgêncio de Lima 

Júnior - OAB:11785, LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6525, RONIMARCIO 

NAVES - OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOSE CARVALHO 

DA SILVA - OAB:3563-A/MT

 Visto,

 Trata-se de cumprimento da sentença – honorários advocatícios.

Anote-se no sistema e autuação.

Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, para que cumpra 

voluntariamente a obrigação estampada no título judicial, conforme artigo 

523 do CPC, em 15 dias, pena de incidência da multa de 10% sobre o valor 

do débito.

Ainda, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56739 Nr: 2146-44.2014.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BATISTA DE ABREU, ISABEL 

APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS, MARIA HELENA DE LIMA, APRECIDO 

BATISTELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, especifique as provas que pretende produzir, 

justificando a pertinência e necessidade, sob pena de julgamento 

antecipado do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54257 Nr: 90-38.2014.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Adjudicação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUARÊS ANTONIO BATISTA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARÊS ANTONIO BATISTA 

AMARAL - OAB:2638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 Diante de tais considerações, julgo PROCEDENTE os embargos à 

adjudicação oposto por JUARÊS ANTONIO BATISTA DO AMARAL em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S/A para o fim de declarar nulos os atos 

praticados a partir da avaliação de fl. 71, as atualizações posteriores do 

débito, o praceamento e expedição de carta de adjudicação do imóvel 

urbano discriminado no auto de penhora de fl. 20 em razão da ausência de 

intimação do devedor sobre os atos processuais em obediência ao 

disposto no art. 889, I c/c art. 876 a 878 todos do Código de Processo 

Civil.Além disso, determino as seguintes providências:I. Atualize a quantia 

depositada em juízo (fl. 38) pelo embargante/executado;II. Cumprido o item 

I, atualize-se o saldo devedor abatendo a quantia paga pelo devedor e já 

levantada pelo credor/embargado (fl. 54), posto que no cálculo 

apresentado às fl. 65 consta expressamente a observação de que: “Total 

sem abatimento do depósito”.III. Proceda o Oficial de Justiça nova 

avaliação do bem imóvel penhorado neste processo (fl. 20);IV. Intime-se 

Rinaldo Adão Gervazoni de todo o conteúdo desta decisão.Via de regra, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I 

do Código de Processo Civil.Atenta ao princípio da sucumbência condeno 

o embargado no pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo, em 10% do valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, atendendo ao grau de zelo do 

profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância 

da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido 

para o seu serviço.Traslade cópia desta decisão para os autos principais 

(Proc. 76-94.1990.811.0033 – Código 43).Com o trânsito em julgado desta 

decisão, arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.São José do Rio Claro, 02 de abril de 2018.CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72575 Nr: 2395-87.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONI ROSA GALVÃO, SIMONI ROSA GALVÃO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANTONIO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Desta forma, não havendo questões pendentes a decidir DECLARO O 

FEITO SANEADO, nos termos do artigo 357, do Código de Processo 

Civil.Fixo como pontos controvertidos:a) o cumprimento ou não das 

obrigações de ambas as partes, ônus de ambas as partes;b) eventual 

ocorrência dos alegados danos estruturais no imóvel objeto dos autos e 

data em que ocorreram ou não, ônus de ambas as partes;c) Em sendo 

positiva a presença de danos estruturais no imóvel, a quem pode ser 

imputada tal responsabilidade pelo dano, ônus de ambas as partes;Defiro 

a produção de prova pericial e testemunhal, de modo que será designada 

audiência de instrução e julgamento após a ultimação dos trabalhos 

periciais e manifestação das partes sobre o laudo.Para tanto, nomeio a 

empresa REAL BRASIL CONSULTORIA, com endereço à Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça nº 1856, Edifício Office Tower, 4º 

Andar, Bosque da Saúde, CEP: 78.050-000, cidade e comarca de Cuiabá – 

MT, para a realização da perícia de engenharia, com o fito de analisar 

eventuais danos estruturais no imóvel objeto dos autos e determino, se 

aceitar o encargo, que apresente proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias, cientificando-o que os honorários periciais deverão ser 

arcados pela parte autora.Com a proposta de honorários, manifeste-se a 

parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, e não havendo impugnação, 

intimem-se as partes, para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem 

assistentes técnicos, como também apresentarem quesitos, consoante 

disposto no artigo 465, §1º, incisos I e II, do Código de Processo 

Civil.Apresentados os quesitos, solicite-se do perito a designação de data, 

horário e local para a realização da perícia, devendo as partes serem 

devidamente intimadas, na forma do artigo 474 do Código de Processo 

Civil. .São José do Rio Claro – MT, 30 de março de 2018.CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 13878 Nr: 3106-15.2005.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES, 

FRANCISCO CARLOS RIBAS MARCONDES, CLEIDE APARECIDA T. 

MARCONDES, WILMAR EDIO MANEIRA, LIANE RAMBO MANEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008

 Autos nº 3106-15.2005.811.0033 – Cód. 13878

Vistos.

Defiro o pedido formulado à fl. 261.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 20 de março de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66674 Nr: 2686-24.2016.811.0033

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72516 Nr: 2374-14.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo 

autor, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 209,18 

(duzentos e nove reais e dezoito centavos), declarando nulo o contrato de 

nº 0202989156; bem como, determinar a exclusão do nome do autor dos 

cadastros de proteção ao crédito em virtude desses débitos, e, ainda, 

para condenar a empresa ré a pagar-lhe, a título de danos morais pela 

inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem acrescidos de juros 

de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir desta 

sentença.Condeno a requerida, ainda, ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como aos honorários do advogado do autor, 

que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 

Fundamento o referido percentual de acordo com o artigo 85, §2º, do 

CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54241 Nr: 77-39.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILURDES FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, CICERO VICENTE LESCANO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78069, DIEGO LUCAS 

GASQUES - OAB:16.011/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 77-39.2014.811.0033 – Código 54241

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: DILURDES FERREIRA DA SILVA

PARTE RÉ: BANCO BMG S/A e CICERO VICENTE LESCANO DE OLIVEIRA

CITANDO: Requerido: Cicero Vicente Lescano de Oliveira, Cpf: 

72694700144, Rg: 946749 SSP MT Filiação: Cicero Faustino de Oliveira e 

Daniana Lescano, data de nascimento: 19/07/1979, brasileiro(a), natural 

de Campo grande-MS, convivente, Endereço: Rua Vila Maria, Nº 46, Bairro: 

Baú, Cidade: Cuiabá-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/01/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 12.500,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: (...) A Requerente é servidora pública estadual e 

exerce suas atividades na Escola Estadual Domingos Briante, nesta 

Cidade e Comarca de São José do Rio Claro MT. No dia 17/10/2013, a 

Requerente, quando em pleno exercício de seu trabalho na referida 

escola, foi convidada a ver mostruário de produtos de informática por uma 

pessoa chamada Cícero Vicente, representante comercial da empresa 

TEC-INFORMÁTICA, com sede na cidade de Cuiabá MT.

 DESPACHO: Vistos etc. 1. DEFIRO o pedido de fl. 160 [citação por edital], 

a teor das cartas devolvidas às fls. 150 verso, 156 verso e 157 verso. 2. 

Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências: a) Expeça-se o 

competente edital de citação, fixando-o pelo prazo de 30 (trinta) dias no 

átrio do fórum. b) Decorrido o prazo editalício sem manifestação, 

conclusos para nomeação de curador especial.

Eu, Maria Margareth Dias de Castro, digitei.

 São José do Rio Claro - MT, 27 de março de 2018.

Hugo Cesar Canevari Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52903 Nr: 2309-58.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Donizetti Ferreira 

Cerantes - OAB:, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por MARIA 

GABRIELA OLLER COSTA, em desfavor de REYNOR RENE DA SILVA 

COSTA.

Petição de fls. 230 informa o pagamento integral do débito, bem como 

requer a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pela extinção do 

feito com resolução de mérito (fl. 234).

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 230], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais e verba honorária.

Ciência unicamente ao Ministério Público e, via DJe, aos advogados das 

partes.

Recolha-se o mandado de prisão civil eventualmente expedido.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 
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estilo.

 Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66360 Nr: 2512-15.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKAELLA DE OLIVEIRA SOUZA, MCDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON CABOCLO PAIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARRARA LIPORI - 

OAB:77910/PR

 Vistos etc.3. PROVEJO os Embargos Declaratórios para, sanando a 

omissão apontada, retificar o dispositivo da sentença que passará a 

contar com a seguinte redação: “Condeno a Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios ao defensor 

nomeado, Dr. Bruno Carrara Lipori, OAB/MT 15837, verba honorária essa 

que fixo em 2 (dois) URH, isto é, R$ 1.760,10 (um mil setecentos e 

sessenta reais e dez centavos), em consonância com o art. 22, § 1°, do 

Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) (Lei n° 

8.096, de 4 de julho de 1994), e com o item 18.2 da Tabela XI (Advocacia 

no Juízo de Família e Sucessões) da Resolução n. 96/2007, do Conselho 

da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso. 

Expeça-se Certidão em favor do defensor nomeado.”No mais, a sentença 

permanece tal qual está lançada.Intime-se, pessoalmente, o defensor 

nomeado.Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 21691 Nr: 1521-20.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA ALBINO TOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cumpram-se as determinações nos autos em apenso e, em seguida, 

voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71601 Nr: 2007-87.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON ANTONIOLI ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAMEDE LIMA 

PARREIRA - OAB:19809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se os patronos das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem, de forma fundamentada, as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72544 Nr: 2388-95.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVERBES SEBASTIÃO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A/MT

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo, 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para, reconhecendo em parte o excesso de execução: a) reduzir a multa 

moratória ao patamar de 2% (dois por cento); b) determinar a aplicação de 

juros de mora no patamar de 1% ao ano.Condeno o Embargante ao 

pagamento das custas e despesas processuais, porque o Embargado 

sucumbiu em parte mínima, hipótese em que a parte adversa, no caso o 

Embargante, responde por inteiro pelas verbas sucumbenciais, a teor do 

artigo 86, parágrafo único, do CPC. Condeno o Embargante ao pagamento 

de honorários advocatícios ao patrono do Embargado, os quais fixo em 

10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, § 2º, do 

CPC.Transitada esta em julgado, translade-se cópia desta para os autos 

da execução, desapensando-se e, em seguida, arquivem-se os autos, 

dando-se, inclusive, baixa na distribuição.Publicada com a inserção no 

Sistema Apolo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69216 Nr: 660-19.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VIEIRA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos 

presentes embargos, extinguindo a ação com julgamento de mérito, com 

esteio no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o 

embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como aos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor exequendo, 

ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade em razão do 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, 

do CPC).Traslade-se cópia desta sentença para a Execução Fiscal nº 

379.44.2009.811.0033, Código 23136, em apenso.Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se, com as 

anotações e baixas de estilo.Publicada com a inserção no Sistema Apolo 

TJ/MT. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56686 Nr: 2100-55.2014.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA ALBINO TOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA FEDERAL - 

PF-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MARIANO DA 

SILVA - OAB:11.279-B

 Vistos etc.

1. Considerando que o teor da petição e documento de fls. 30/33 remete 

ao processo em apenso (número 1521-20.2008.811.0033 – código 

21691), proceda-se ao desentranhamento e posterior juntada naqueles 

autos.

2. Considerando, ainda, que a sentença prolatada nos presentes 

Embargos já transitou em julgado, conforme certidão de fl. 29, 

arquivem-se.

3. Cumpridas as determinações, venham conclusos os autos número 

1521-20.2008.811.0033, Código 21691.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65006 Nr: 1639-15.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ANGELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

1. Diante da informação acerca do descumprimento do acordo, defiro a 

pretensão formulada pela parte exequente à fl. 65, para determinação de 

constrição judicial, por meio do sistema BACENJUD, objetivando a 

localização, bloqueio e penhora de eventuais contas e aplicações 

financeiras em nome do executado, atendendo a ordem de preferência 

inscrita no artigo 835, inciso I do Código de Processo Civil.

 Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das 

inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a 

efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, 

bens móveis e imóveis mediante os sistemas eletrônicos, passou a ser 

medida primordial, independentemente da demonstração de necessidade 

de esgotamento de diligências relativa à inexistência de outros bens em 

nome do executado.

 Destaque-se que, ante o ínfimo valor bloqueado, procedi ao desbloqueio.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o incluso resultado do Sistema Bancenjud, 

requerendo o que entender de direito.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66427 Nr: 2556-34.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE SOUZA BITENCOURT, CARLA 

CAMILA XAVIER DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Saliente-se que, em consulta ao Sistema Infojud, os endereços 

lá constantes não diferem dos constantes dos autos, conforme 

comprovante em anexo.3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se sobre o incluso resultado do Sistema Bancenjud, 

requerendo o que entender de direito, bem como para informar o endereço 

atualizado do devedor.b)Restando exitosa a penhora em dinheiro, 

oficie-se ao Departamento da Conta de Depósitos Judiciais, encaminhando 

cópias de todos os extratos de busca, bloqueio e transferência do sistema 

Bacenjud, para as providências pertinentes. Após, lavre-se o respectivo 

termo e intime-se o devedor, prosseguindo-se a execução nos seus 

ulteriores termos.c)Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68470 Nr: 91-18.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVERBES SEBASTIÃO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 Vistos etc.

1. Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça (fl. 71).

2. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

3. Publique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73355 Nr: 2679-95.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO SANTANA DA COSTA, EDILENE MARIA 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:21379/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se os patronos das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem, de forma fundamentada, as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29290 Nr: 39-32.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA FERREIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, ACOLHO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

de fls. 204/207-verso para reconhecer o excesso de execução no 

montante encontrado na planilha elaborada pelo INSS.Em consequência, 

HOMOLOGO os cálculos elaborados pelo impugnante às fls. 208/209, no 

valor de R$ 71.072,48 (setenta e um mil setenta e dois reais e quarenta e 

oito centavos).Sem custas ou condenação de honorários.Transitada esta 

em julgado, prossiga-se com o cumprimento da sentença, formalizando-se 

os precatórios, conforme cálculos ora homologados.Intimem-se o 

exequente por sua patrona, via DJE, e o executado por meio da 

Procuradoria Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63990 Nr: 1140-31.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGK, NEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MKG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, JANNINE CRUZ SOUZA - OAB:19565/MT, 

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. 3. O conflito entre o direito à propriedade de bens móveis que 

guarnecem determinada residência, protegido pelas normas gerais de 

execução do codex e o direito de alimentar-se do credor de pensão dessa 

natureza, resguardado pela Lei n. 8.009, deve ser solucionado com 

prevalência desse último, porquanto é a norma que melhor materializa as 

perspectivas do constituinte em seu desígnio de conferir condições 

mínimas de sobrevivência e promover a dignidade da pessoa humana. 4. 

Quando em análise o direito de menor, a orientação deve ser pela busca 

da máxima efetividade aos direitos fundamentais da criança e do 

adolescente, especificamente criando condições que possibilitem, de 

maneira concreta, a obtenção dos alimentos para A sobrevivência. 5. Em 

execução de alimentos não incide o princípio da menor onerosidade do 

devedor, que cede espaço à regra da máxima efetividade que deve tutelar 

o interesse do credor em situações como tais. 6. Recurso especial 

provido. (REsp 1301467/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016) (grifei).Assim, 

defiro a realização da penhora e avaliação dos bens que guarnecem a 

residência da executada, até o limite do crédito alimentar, salvo seus 

instrumentos de trabalho.3. Expeça-se Carta Precatória à Comarca de 

Cuiabá/MT, com a finalidade de que o oficial de justiça proceda de imediato 

à penhora e avaliação de eventuais bens da executada, compreendidos 

nestes os móveis que guarnecem sua residência e que não sejam 

essenciais à sua sobrevivência e nem se constituam em instrumentos de 

seu trabalho, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou através de seus 

advogados (CPC/2015, art. 841, caput, e § § 1º e 2º), bem como os seus 

cônjuges (acaso existente) (CPC/2015, art. 842).4. Publique-se e 
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cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74541 Nr: 3224-68.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMARIO DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.3. Cumpra a Secretaria, portanto, as seguintes 

providências:a)Proceda-se com cadastramento do profissional médico 

nomeado e o intime da nomeação.b)Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) 

da parte autora sobre o teor da presente decisão.c)Intime-se também o 

Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia 

Federal (Lei nº 10.910/2004).d)Após, intime-se o perito médico para que 

agende data para realização da perícia, intimando-se as partes, em 

seguida, da data designada, observando-se que os quesitos formulados 

pelas partes, bem como cópia dos laudos e relatórios médicos que 

instruíram o pedido inicial deverão ser encaminhados ao médico 

perito.e)Apresentado o laudo, intimem-se as partes (a autora, via DJE e o 

réu, por remessa dos autos) para se manifestarem acerca dos trabalhos 

nos respectivos prazos legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 28514 Nr: 2393-64.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONIR ANTONIO OPENPOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO 

FEITOSA - OAB:10.236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.3. Cumpra a Secretaria, portanto, as seguintes 

providências:a)Proceda-se com cadastramento do profissional médico 

nomeado e o intime da nomeação.b)Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) 

da parte autora sobre o teor da presente decisão.c)Intime-se também o 

Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia 

Federal (Lei nº 10.910/2004).d)Após, intime-se o perito médico para que 

agende data para realização da perícia, intimando-se as partes, em 

seguida, da data designada, observando-se que os quesitos formulados 

pelas partes, bem como cópia dos laudos e relatórios médicos que 

instruíram o pedido inicial deverão ser encaminhados ao médico 

perito.e)Apresentado o laudo, intimem-se as partes (a autora, via DJE e o 

réu, por remessa dos autos) para se manifestarem acerca dos trabalhos 

nos respectivos prazos legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 22221 Nr: 2080-74.2008.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDLLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNADEZ MARQUES - 

OAB:48.104/RS, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

MARCELO LUIZ KELLER - OAB:105411/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO 

MANRIQUE - OAB:10922/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se conforme determinado na r. sentença de fls. 232/244.

Logo, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 22196 Nr: 2053-91.2008.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDLLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJC, VAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Hernandez Marques - 

OAB:RS/48.104, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

MARCELO LUIZ KELLER - OAB:105411/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO 

MANRIQUE - OAB:10922/MT

 Vistos etc.2. Indefiro o pedido de busca de bens junto à Receita Federal, 

visto que tal medida configura quebra de sigilo fiscal, cabível apenas 

quando esgotados todos os meios de localização de bens penhoráveis, o 

que não ocorreu no caso em apreço.3. Compulsando o feito, possível 

verificar que o executado Almir Juares Ceolin até a presente data não foi 

citado, sendo que a correspondência visando a sua citação foi devolvida 

com a anotação “mudou-se”, consoante se vê à fl. 89, devendo o 

exequente providenciar seu endereço atualizado.4. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências:a)Retifique-se a capa dos autos e o 

sistema Apolo para constar doravante Execução de Título Extrajudicial, 

conforme decisão de fl. 87.b)Proceda-se com a retirada do sigilo dos 

presentes autos, conforme decisão de fl. 84.c)Intime-se a parte 

exequente, por seu advogado, via DJE, para no prazo de 10 dias, informar 

o endereço que o executado Almir Juares Ceolin poderá ser localizado, 

bem como manifestar sobre o incluso resultado negativo do 

Bacenjud.d)Anote-se que as intimações da parte exequente deverão ser 

realizadas na pessoa do Dr. Manoel Archanjo Dama Filho, conforme 

postulado às fl. 94. e)Informado o endereço, expeça-se o necessário 

visando sua citação.f)Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30815 Nr: 1570-56.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO FREDERICO SCHIMIDT - 

OAB:OAB/RS 54.760

 Vistos etc.

1. Diante dos termos da certidão de fl. 330, a qual atesta o decurso do 

prazo para o executado efetuar o pagamento voluntário, acresço multa e 

honorários advocatícios (ambos) de 10% (dez por cento) sobre o débito 

exequendo, perfazendo o total de R$ 126.560,29 (cento e vinte e seis mil 

quinhentos e sessenta reais e vinte e nove centavos) [cálculo de fl. 333], 

em cumprimento ao artigo 523, § 1º, do CPC.

Pelos mesmos motivos, DEFIRO a pretensão formulada pelo exequente à fl. 

332 (item “II”), para determinação de constrição judicial, por meio do 

sistema BACENJUD, objetivando a localização, bloqueio e penhora de 

eventuais contas e aplicações financeiras em nome do executado, em 

cumprimento ao artigo 523, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como 

atendendo a ordem de preferência inscrita no artigo 835, inciso I, do 

referido diploma legal.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Certifique-se, acaso ocorrido, o transcurso do prazo para o executado 

apresentar impugnação.

b) Intimem-se os patronos dos litigantes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se sobre o incluso resultado do Sistema Bancenjud, 

requerendo o que entender de direito.

c) Restando exitosa a penhora em dinheiro, oficie-se ao Departamento da 

Conta de Depósitos Judiciais, encaminhando cópias de todos os extratos 

de busca, bloqueio e transferência do sistema Bacenjud, para as 

providências pertinentes.
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d) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65093 Nr: 1695-48.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Diante dos termos da certidão de fl. 24, a qual atesta o decurso do 

prazo para o executado efetuar o pagamento voluntário, bem como a 

apresentação do CPF do executado e cálculo atualizado (fls. 26/27) 

DEFIRO a pretensão formulada pelo exequente para determinação de 

constrição judicial, por meio do sistema BACENJUD, objetivando a 

localização, bloqueio e penhora de eventuais contas e aplicações 

financeiras em nome do executado, em cumprimento ao artigo 523, § 3º, 

do Código de Processo Civil, bem como atendendo a ordem de preferência 

inscrita no artigo 835, inciso I, do referido diploma legal.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Inclua-se o CPF do executado, informado à fl. 26, no sistema.

b) Certifique-se o transcurso ou não do prazo para o executado 

apresentar impugnação.

c) ABRA-SE vista a Defensoria Pública para se manifestar sobre o incluso 

resultado negativo do BacenJud e Renajud.

d) Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66802 Nr: 2739-05.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente à fl. 72, para 

determinação de constrição judicial, por meio do sistema BACENJUD, 

objetivando a localização, bloqueio e penhora de eventuais contas e 

aplicações financeiras em nome dos executados, em cumprimento ao 

artigo 523, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como atendendo a 

ordem de preferência inscrita no artigo 835, inciso I, do referido diploma 

legal.

Saliente-se que, ante o ínfimo valor constrito, procedeu-se ao desbloqueio.

2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Anote-se que as intimações da parte exequente deverão ser realizadas 

na pessoa do Dr. Renato Chagas Correa da Silva e Dra. Cristiana 

Vasconcelos Borges Martins, conforme postulado à fl. 72 verso.

 b) Intime-se, via DJe, o patrono do credor para que, em 10 dias, 

manifeste-se sobre o incluso resultado negativo do Sistema BacenJud.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70539 Nr: 1412-88.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE CABOS DE VASSOURA RIO 

CLARO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente à fl. 61, para 

determinação de constrição judicial, por meio do sistema BACENJUD, 

objetivando a localização, bloqueio e penhora de eventuais contas e 

aplicações financeiras em nome dos executados, em cumprimento ao 

artigo 523, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como atendendo a 

ordem de preferência inscrita no artigo 835, inciso I, do referido diploma 

legal.

2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Anote-se que as intimações da parte exequente deverão ser realizadas 

na pessoa do Dr. Renato Chagas Correa da Silva e Dra. Cristiana 

Vasconcelos Borges Martins, conforme postulado à fl. 61 verso.

 b) Intime-se, via DJe, o patrono do credor para que, em 10 (dez) dais, 

manifeste-se sobre o incluso resultado negativo do Sistema BacenJud.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64509 Nr: 1422-69.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPR BRASIL - IMPORTAÇÕES E 

EXPORTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON RODRIGUES FONTELLI - 

OAB:8188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Diante da não localização de bens penhoráveis em nome do executado, 

bem como do informado na petição de fls. 66/68 DEFIRO a pretensão 

formulada pelo exequente para determinação de constrição judicial, por 

meio do sistema BACENJUD, objetivando a localização, bloqueio e penhora 

de eventuais contas e aplicações financeiras em nome do executado, em 

cumprimento ao artigo 523, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como 

atendendo a ordem de preferência inscrita no artigo 835, inciso I, do 

referido diploma legal.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Certifique-se o transcurso ou não do prazo para o executado 

apresentar impugnação.

b) Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se 

sobre o incluso resultado do Sistema Bancenjud e Renajud, requerendo o 

que entender de direito.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70605 Nr: 1453-55.2017.811.0033

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SERGIO TIRINTAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente à fl. 131, para 

determinação de constrição judicial, por meio do sistema BACENJUD, 

objetivando a localização, bloqueio e penhora de eventuais contas e 

aplicações financeiras em nome do executado Carlos Sérgio Tirintan, em 

cumprimento ao artigo 523, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como 

atendendo a ordem de preferência inscrita no artigo 835, inciso I, do 

referido diploma legal.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Retifique-se a capa dos autos e o sistema Apolo para constar 

doravante Execução de Título Extrajudicial, conforme decisão de fl. 122, 

bem como o valor atualizado da causa.

b) Certifique-se o decurso do prazo para manifestação do executado.

c) Anote-se que as intimações da parte exequente deverão ser realizadas 

na pessoa do Dr. Fernando Hackmann Rodrigues, conforme postulado à fl. 

131.

 d) Restando exitosa a penhora em dinheiro, oficie-se ao Departamento da 

Conta de Depósitos Judiciais, encaminhando cópias de todos os extratos 

de busca, bloqueio e transferência do sistema Bacenjud, para as 

providências pertinentes.
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 Após, lavre-se o respectivo termo e intime-se o devedor, 

prosseguindo-se a execução nos seus ulteriores termos.

e) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55022 Nr: 802-28.2014.811.0033

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEDIVIS SAUER, HINGRID SAUER STEINBACK, HUGO 

SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OLIVIO KAEFER, DOMINICA DIEL 

KAEFER, VALDECIR JOSE KAEFER, RENI JOÃO KAEFER, SELMA PRILL 

WILCHEN KAEFER, ROSELAINE PETRONSKI, ADELICIO ZAMBONI, NEVILDE 

VIVAN ZAMBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE CARDOSO - OAB:55.844/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10.235/MT, MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:25977-MT, 

SANDRO LUIS KZYZANOSKI - OAB:14595-B,

 “Vistos etc.

A situação fática narrada pela patrona da parte autora – ausência de 

juntada da petição solicitando inclusão de terceiro na lide – não passou 

desapercebida por este Juízo nas decisões que desproveram os 

embargos de declaração e indeferiu o pedido de inclusão do terceiro 

interessado. Razão pela qual, este Juízo conserva os seus próprios e 

jurídicos fundamentos à decisão de fls. 318/318-verso e 325/326-verso e, 

por conseguinte, deixo de exercer juízo de retratação e dou seguimento 

ao processamento da lide.

Defiro o pedido de dispensa das oitivas, ante a expressa concordância da 

patrona da parte autora.

Homologo a desistência de oitiva das testemunhas Roberto Valdecir Brianti 

e Aldrei Simão Zamboni. Recolha-se as cartas precatórias eventualmente 

expedidas para a oitiva dessas testemunhas.

Expeça-se, acaso necessário, carta precatória para oitiva da testemunha 

Presley Emerson Briante.

Com o retorno da carta precatória expedida para oitiva da testemunha 

Presley, intimem-se os advogados das partes, sucessivamente, para 

apresentação de memoriais.

Após, conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000133-50.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDNHO DAS NEVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1000133-50.2017.8.11.0033 AUTOR: EDNHO DAS NEVES 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Vistos, Certifique-se 

quanto a tempestividade do recurso inominado interposto no Id. 11763195. 

Tempestivo, recebo os recursos inominados, apenas no efeito devolutivo, 

por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 

9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, 

apresentar contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 27 de fevereiro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-23.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIER ANTONIO BARROS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000290-23.2017.8.11.0033 REQUERENTE: JOSIER ANTONIO 

BARROS DE ARRUDA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de Declaratória 

Negatória de Dívida c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por 

JOSIER ANTONIO BARROS DE ARRUDA, em face de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, em que a parte autora sustenta sofrimento por 

dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, por débito que alega inexistir face à ausência de 

vínculo jurídico entre as partes. Postula, ao final, pela condenação da 

requerida em dano morais. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Inicialmente, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no caso em análise que é 

incontroversa a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$ 197,78 (cento e noventa e sete reais e setenta e 

oito centavos). Por outro lado, vislumbro que a parte requerida não juntou 

qualquer documento que comprovasse a realização do negócio jurídico 

que motivou a inserção dos dados do autor nos órgão de proteção ao 

crédito, ônus que lhe competia e que não se desincumbiu. Assim, cabia a 

requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio jurídico firmado 

entre as partes, tal como gravação do call center. Entretanto, embasou 

suas alegações somente em cópias das telas dos sistemas de 

atendimento, as quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não 

se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 
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20/06/2017) “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS 

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

1. Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas 

sem pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, 

indevida a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito em decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser 

imputado. Anotese que os documentos juntados aos autos são telas 

sistêmicas unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o 

número de parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Assim, não há provas de que 

houve efetivamente vínculo jurídico firmado entre as partes. Desta feita, 

restou comprovada a qualidade, indevida, da cobrança realizada pela 

requerida em face da parte autora, o que torna nítida sua 

responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à 

análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral 

A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. Registra-se que embora conste outras restrições nominais, estas 

são posteriores, não incidindo, portanto, o disposto na Súmula 385/STJ. 

Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos 

seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi indevida a inscrição no 

cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, prescindível ou não, 

encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a 

ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66). E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97). Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 
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mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida, EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, ao pagamento 

de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da 

presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 12 de março de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-38.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000289-38.2017.8.11.0033 REQUERENTE: CLEMENTINO XAVIER 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória Negatória de Dívida c/c Indenização por 

Danos Morais, ajuizada por CLEMENTINO XAVIER, em face de EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, em que a parte autora sustenta 

sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega inexistir face à 

ausência de vínculo jurídico entre as partes. Postula, ao final, pela 

condenação da requerida em dano morais. No mérito, o pedido inicial deve 

ser julgado procedente. Inicialmente, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no caso em análise que é 

incontroversa a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$ 155,41 (cento e cinquenta e cinco reais e quarenta 

e um centavos). Por outro lado, vislumbro que a parte requerida não juntou 

qualquer documento que comprovasse a realização do negócio jurídico 

que motivou a inserção dos dados do autor nos órgão de proteção ao 

crédito, ônus que lhe competia e que não se desincumbiu. Assim, cabia a 

requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio jurídico firmado 

entre as partes, tal como gravação do call center. Entretanto, embasou 

suas alegações somente em cópias das telas dos sistemas de 

atendimento, as quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não 

se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS 

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

1. Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas 

sem pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, 

indevida a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito em decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser 

imputado. Anotese que os documentos juntados aos autos são telas 

sistêmicas unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o 

número de parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Assim, não há provas de que 

houve efetivamente vínculo jurídico firmado entre as partes. Desta feita, 

restou comprovada a qualidade, indevida, da cobrança realizada pela 

requerida em face da parte autora, o que torna nítida sua 

responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à 

análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral 

A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. Registra-se que embora conste outras restrições nominais, estas 

são posteriores, não incidindo, portanto, o disposto na Súmula 385/STJ. 
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Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos 

seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi indevida a inscrição no 

cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, prescindível ou não, 

encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a 

ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

Do pedido contraposto O artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca da 

possibilidade de formulação de pedido contraposto, nos seguintes termos: 

É lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto, desde que 

fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Não 

obstante os argumentos expostos, compulsando os autos não restou 

devidamente comprovado a contratação do serviço cobrado pela 

requerida, razão pela qual forçoso é a improcedência do pedido 

contraposto. Ainda, não comprovada a litigância de má-fé da parte autora, 

deixo de considerá-la, como requer a requerida - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - declarar a 

inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte requerida, 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao pedido 

contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 12 de março de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-08.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDER IRIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

AUTOS N.1000291-08.2017.8.11.0033 REQUERENTE: EDER IRIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO AS SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória Negatória de Dívida c/c Indenização por 

Danos Morais, ajuizada por EDER IRIA DE OLIVEIRA, em face de BANCO 

BRADESCO S/A, em que a parte autora sustenta sofrimento por dano 

moral em virtude da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, por débito que alega inexistir face à ausência de 

vínculo jurídico entre as partes. Postula, ao final, pela condenação da 

requerida em dano morais. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Inicialmente, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no caso em análise que é 

incontroversa a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$ 111,74 (cento e onze reais e setenta e quatro 

reais). A requerida, por sua vez, afirma que o débito é oriundo da 

inadimplência da fatura de seu cartão de crédito, já tendo pactuado três 

renegociação da dívida. Todavia, não acostou nenhum documento que 

comprovasse a realização do negócio jurídico que motivou a inserção dos 

dados do autor nos órgão de proteção ao crédito, ônus que lhe competia e 

que não se desincumbiu. Registra-se que as faturas do cartão de crédito, 

desacompanhada de que qualquer outro documento, não é apta a 

comprovar a existência do débito. Assim, cabia a requerida juntar aos 

autos provas efetivas do negócio jurídico firmado entre as partes, tal como 

gravação do call center. Entretanto, embasou suas alegações somente em 

cópias das telas dos sistemas de atendimento, as quais são insuficientes 

para comprovar a existência do débito, já que produzidas de forma 

unilateral e facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os seguintes 

julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO 

NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – 

FATURAS INADIMPLIDAS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – 

IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO 

SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA 

QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – 

NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – 

VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida 

de serviço de telefonia fixa, que não se comprova a efetiva contratação 

do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da 

prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do 

STJ. As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais 

e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de 

telefonia fixa. A indenização por dano moral decorrente de inscrição 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito, fixada em R$5.000,00 (cinco 

mil reais), satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 

e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior 

Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017) “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA 

INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Na ausência de comprovação 

efetiva quanto à existência de parcelas sem pagamento, temse como 

inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida a anotação do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um 

inadimplemento que não pode lhe ser imputado. Anotese que os 

documentos juntados aos autos são telas sistêmicas unilaterais da 

instituição financeira inaptas a comprovar o número de parcelas 

contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 

Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Ante 

o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO 

CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTOo 

recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael Luis 

Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Assim, não há provas de que 

houve efetivamente vínculo jurídico firmado entre as partes. Desta feita, 

restou comprovada a qualidade, indevida, da cobrança realizada pela 

requerida em face da parte autora, o que torna nítida sua 

responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à 

análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral 

A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade 

pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, 

ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi indevida a 

inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, prescindível 

ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a 

ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 
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gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66). E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97). Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida, BANCO BRADESCP S.A, ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, 

declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 12 

de março de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-84.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para impugnar a contestação no prazo da Lei.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52268 Nr: 155-14.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVILINA COSTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBERLEY GOMES DE REZENDE - 

OAB:14288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, com resolução 

de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, para conceder pensão por 

morte à autora Avilina Costa Soares, com qualificação abaixo, e declarar o 

seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo por mês, inclusive 

abono anual, na forma do art. 40 da Lei n° 8.213/1991 e arts. 7.º, incisos 

VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis 4.090/1962 e 4.749/1965, nos termos 

retro expendidos, a contar da data do requerimento administrativo, 

ressalvado abatimento de eventual benefício em prestação continuada 

porventura auferido, com imediata implantação do benefício da pensão por 

morte no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme regra do 

art. 497 do CPC, tratando-se de verba de nítido cunho alimentar.CONCEDO 

à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, visto que nesta fase o direito 

restou demonstrado, superando o conceito de prova inequívoca 

convincente à verossimilhança do alegado, que se revela no conceito de 

probabilidade. E este terminou não só atingido como ultrapassado pela 

certeza de que a parte autora era dependente do “de cujus” e como tal 

tem direito ao benefício pretendido. Ainda mais contando com 84 anos, a 
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informar a urgência não só por sua idade, mas pelo caráter essencial dos 

alimentos que esta espécie de benefício pretende suprir à pessoa rurícola 

carente. Suma para implantação: Avilina Costa Soares, brasileira, viúva, 

lavradora, RG n.° 654.024 SSP/MT, CPF n.° 514.255.641-00, nascida em 

10/11/1933, natural de Pedro Afonso/GO, filha de Aniceto C. Soares e 

Orgina C. Soares, residente e domiciliada na Fazenda Boa Esperança – 

P.A. Nova Esperança, Bairro: Zona Rural, Cidade: Santa Terezinha – MT;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56978 Nr: 2494-43.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT, 

LUIZ CARLOS FERREIRA - OAB:100709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade à trabalhadora Rosa Costa da Silva com qualificação abaixo, e 

declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo por mês, 

inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e arts. 7.º, 

incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis nº 4.090/1962 e nº 

4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do requerimento 

administrativo ocorrido em 02/02/2016 - (fl. 10-V), com imediata 

implantação do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, 

conforme regra do art. 497, caput, do NCPC, tratando-se de verba de 

nítido cunho alimentar. CONCEDO à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, 

visto que nesta fase o direito restou demonstrado, superando o conceito 

de prova inequívoca convincente à verossimilhança do alegado, que se 

revela no conceito de probabilidade. E este terminou não só atingido como 

ultrapassado pela certeza de que a parte autora é um (a) trabalhador (a) 

rural em regime de economia familiar e como tal tem direito ao benefício 

pretendido. Ainda mais contando com 77 anos, a informar a urgência não 

só por sua idade, mas pelo caráter essencial dos alimentos que esta 

espécie de benefício pretende suprir à pessoa rurícola carente. (....)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53268 Nr: 668-79.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO JUNIO CORTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT

 “Vistos. Ante o declínio do advogado dativo (fl.99), nomeio o Dr. Ademar 

Ribas para patrocinar a defesa do réu. Aguarde-se a devolução da Carta 

Precatória de fl.98. considerando a atuação do advogado nomeado para o 

ato, condeno o Estado a pagar uma URH. Expeça-se certidão. Cumpra-se”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62304 Nr: 2384-10.2017.811.0049

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARAÍSO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMERALDO GONÇALVES DE SÁ, TOMA 

KASS MWOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA - 

OAB:12.088/PA, RAYNERY RARISON OLIVEIRA SIQUEIRA - 

OAB:22.652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 62304Vistos..2. Assim, com os mesmo fundamentos que 

determinaram a realização da audiência anterior, designo nova audiência 

em conjunto para os dias 02 e 03 de abril de 2018, no período das 11 às 

18 horas (horário oficial de Mato Grosso), em relação aos feitos de código 

nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 7221, nº 7416, nº 7752, nº 9381, 

nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, nº 10979, nº 11238, nº 12135, nº 

14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 16629, nº 40133, nº 40166, nº 

41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 51503, nº 52564, nº 53610, nº 

55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 55191, nº 55192, nº 55193, nº 

60761. 3. De igual modo, embora não tenham feito parte das audiências 

ocorridas em novembro/2017, designo ainda audiência para os processos 

nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, nº 10141 e nº 9339, eis os 

referidos feitos possuem relação com os demais.4. Sobre audiência 

conjunta, importante registrar que: a) tal sessão não visa à produção de 

provas, razão pela qual as manifestações das partes não serão juntadas 

aos autos; b) eventual ausência da parte e/ou de seu patrono não gera 

qualquer ônus ou perda de posição processual; c) independentemente de 

prévio agendamento, na abertura da audiência, o magistrado consultara 

quais partes desejam fazer uso da palavra (por meio de seu advogado), 

formando-se a sequência conforme a ordem crescente dos códigos dos 

feitos listados no paragrafo anterior; d) durante a manifestação de uma 

das partes as demais poderão fazer apartes de até 3 minutos; e) os 

apartes também serão facultados às partes que já se manifestaram na 

sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de Carvalho Junior; Lopes Moço; 

Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se as partes destes autos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Vila Rica/MT, 12 de março de 

2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51353 Nr: 1519-55.2015.811.0049

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA DALMORO COLOMBO, MARLENE 

COLOMBO SOLIGO, DEOCLIDES COLOMBO, NELSI COLOMBO 

MARTIGNAGO, LENIR COLOMBO NEGRI, LENOIR COLOMBO, CELSO 

COLOMBO, JACINTO COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA 

- OAB:9089/MT, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: ___513532. Assim, com os mesmo fundamentos que 

determinaram a realização da audiência anterior, designo nova audiência 

em conjunto para os dias 02 e 03 de abril de 2018, no período das 11 às 

18 horas (horário oficial de Mato Grosso), em relação aos feitos de código 

nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 7221, nº 7416, nº 7752, nº 9381, 

nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, nº 10979, nº 11238, nº 12135, nº 

14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 16629, nº 40133, nº 40166, nº 

41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 51503, nº 52564, nº 53610, nº 

55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 55191, nº 55192, nº 55193, nº 

60761. 3. De igual modo, embora não tenham feito parte das audiências 

ocorridas em novembro/2017, designo ainda audiência para os processos 

nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, nº 10141 e nº 9339, eis os 

referidos feitos possuem relação com os demais.4. Sobre audiência 

conjunta, importante registrar que: a) tal sessão não visa à produção de 

provas, razão pela qual as manifestações das partes não serão juntadas 

aos autos; b) eventual ausência da parte e/ou de seu patrono não gera 

qualquer ônus ou perda de posição processual; c) independentemente de 

prévio agendamento, na abertura da audiência, o magistrado consultara 

quais partes desejam fazer uso da palavra (por meio de seu advogado), 

formando-se a sequência conforme a ordem crescente dos códigos dos 

feitos listados no paragrafo anterior; d) durante a manifestação de uma 

das partes as demais poderão fazer apartes de até 3 minutos; e) os 

apartes também serão facultados às partes que já se manifestaram na 

sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de Carvalho Junior; Lopes Moço; 

Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se as partes destes autos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 24757 Nr: 1457-54.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILTON VITOR PESSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão dos Embragos de Declaração 
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dos autos de Embargos à Execução, nos autos em apenso (código 

47327).

Após, nada sendo requerido, retornem os autos ao curso normal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47327 Nr: 1256-57.2014.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILTON VITOR PESSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:1873226/Procur

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 .Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes (fls. 35/37) e 

(fls. 38/39).I - Dos Embargos de Declaração do Exequente/Embargado.a) 

DEFIRO os embargos de declaração de fls. 35/37 para corrigir o valor da 

planilha de cálculos fls. 12/13 atualizado.b) Em relação à sucumbência nos 

embargos à execução, verifico que não há obscuridade, contradição nem 

omissão, pois a sucumbência mínima se deu em relação ao 

Embargante.Isto posto, DOU parcial provimento aos embargos de 

declaração de fls. 35/37.II - Dos Embargos de Declaração do 

Executado/Embargante.Em relação aos Embargos de Declaração de fls. 

38/39, verifico que a multa aplicada à Autarquia-ré foi suficientemente 

fundamentada na decisão de fls. 31/34. Vejamos:“Contudo, verifico ser 

cabível a aplicação de tal multa com o supedâneo no artigo 461, §4°, CPC, 

em relação ao embargante, conforme entendimento do STJ. A multa 

coercitiva tem como escopo viabilizar o cumprimento de decisões 

interlocutórias, sentenças e acórdão. O destinatário da multa coercitiva é o 

prejudicado com a demora do cumprimento da ordem judicial, nesse caso, 

o embargado, não sendo, portanto, cabível a alegação de ilegitimidade da 

parte autora (embargada) para executar o valor referente à multa. Insta 

salientar que não obstante o cunho sancionatório da multa cominatória, 

esta deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

sob pena de se tornar meio de enriquecimento ilícito do credor ora 

embargado, o que é veementemente vedado por nosso ordenamento 

jurídico. Nesse sentido, entendo que o valor diário fixado atende aos 

princípios suscitados, não merecendo acolhimento as alegações 

levantadas pelo embargante. (...) Isto posto, NEGO provimento aos 

embargos de declaração de fls. 38/39.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.Vila 

Rica/MT, 27 de março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61244 Nr: 1823-83.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO ANTÔNIO NICOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Intimem-se a parte requerente, por meio de sua advogada a juntar 

documento que justifique sua ausência nesta audiência, no prazo de 10 

(dez) dias. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58936 Nr: 647-69.2017.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO DE FREITAS, BRENO MIRANDA DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o término do prazo requerido às fl. 58, nos termos da 

legislação vigente e do Prov. 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

com a finalidade de intimar a parte autora a praticar as diligências 

necessárias (dar andamento ao feito), no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54897 Nr: 1410-07.2016.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDES DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o término de dilação de prazo requerido, nos termos da 

legislação vigente e do Prov. 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora a praticar as diligências necessárias 

(dar andamento ao feito), no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59639 Nr: 1023-55.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:16170A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Auxílio-Doença Rural

Autos: 1023-55.2017.811.0049 - (código 59639)

Vistos em correição.

Trata-se a ação previdenciária para concessão de auxílio-doença rural, 

proposta por Antônio Pedro Filho em desfavor do INSS – Instituto Nacional 

do Seguro Social, alegando está incapacitado para o trabalho em 

decorrência de sérios problemas de saúde e necessitando do benefício 

para sua mantença.

Com a inicial não juntou nenhum documento.

 Na decisão de fl. 13, foi determinada a juntada de comprovante de 

requerimento administrativo.

À fl. 15, o autor compareceu pessoalmente na Secretaria e requereu a 

desistência da ação.

 É o relatório.

DECIDO.

Quando o autor desistir da ação, o mérito não deve ser apreciado, 

devendo o juiz proceder à extinção do feito sem resolução de mérito.

 Desnecessária a intimação do requerido para anuência, eis que no 

presente caso não houve a ocorrência de citação, conforme dispõe o § 

4º, do art. 485, do CPC.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido a desistência da ação (fl. 15), e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

P.R.I.C.

Oportunamente, arquivem-se.

Vila Rica/MT, 25 de maio de 2017.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58847 Nr: 613-94.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJSA, JRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 
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OAB:12.770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o feito encontra-se paralisado por um longo período de 

tempo, intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme art. 485, §1° do CPC, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64631 Nr: 685-47.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGAZINE E PAPELARIA JERUZALEM, EUDES 

FORTUNATO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Determino na seguinte ordem:I – Citação do devedor (a), pelas 

sucessivas modalidades previstas no Art. 8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;II – 

Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de 

depósito ou fiança;III – Arresto, se o (a) executado (a) não tiver domicílio 

ou dele se ocultar;IV – Registro da penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no art. 14 da Lei n.º 6.830/80 (LEF); eV – Avaliação 

dos bens penhorados ou arrestados.2. Intime-se o (a) cônjuge do 

Executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis.3. O (a) 

executado (a) será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei n.º 

6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se 

a Fazenda não requerer por outra forma;II – A citação considera-se feita 

na data da entrega da carta no endereço do (a) executado (a); ou se a 

data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da 

carta à agência postal;III – Se o aviso de recepção não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será 

feita por oficial de justiça ou por edital;IV – O edital de citação será afixado 

na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, 

como expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, e 

conterá, apenas, a indicação do (a) exequente, o nome do devedor e dos 

corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo..6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51853 Nr: 1830-46.2015.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRG, TRG, LAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos interposta no interesse das menores 

Thauliany Rodrigues Gonçalves e Thalyta Rodrigues Gonçalves, 

representadas neste ato por sua genitora Lilian Arruda Gonçalves Alves, 

em desfavor de Siro Rodrigues Alves, todos devidamente qualificados na 

primordial.

Citado (fls. 26), o executado apresentou contestação às fls. 27/46.

 Às fls. 57/61, a parte exequente apresentou planilha de cálculo atualizada 

e protestou pela expedição de nova ordem de intimação ao executado.

Desta feita, DETERMINO a intimação do Executado para que, no prazo de 

03 (três) dias, pague o débito alimentar no valor de R$ 10.855,09 (dez mil 

oitocentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos), conforme 

demonstrativo à fls. 59/61.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima 

descrito, determino o retorno dos autos para análise do pedido de penhora 

online.

Caso o requerido não seja encontrado no endereço descrito na exordial, 

deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar e proceder ao arresto de tantos 

bens quantos bastem para a satisfação da dívida.

Defiro os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC, caso necessário.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52227 Nr: 129-16.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMATEM FARMACIA E COSMETICOS LTDA 

ME, JESSICA BARTNIKOVSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e 

Xingu – SICREDI ARAXINGU em face de Farmatem Farmácia e Cosméticos 

LDTA – ME e Jessica Bartnikovski, todos devidamente qualificados nos 

autos.

 Analisados os autos, constato haverem sido realizadas todas as 

possíveis diligências para localização das requeridas, tendo sido todas 

infrutíferas (fls. 44, 51, 54-v e 55-v).

Assim, DEFIRO o pedido de fl. 58, estando as executadas em local 

ignorado por este juízo. DETERMINO a expedição do competente edital, 

com o prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias, de citação das requeridas 

para, caso queiram, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia.

Transcorrido o prazo do edital sem resposta, nomeio, desde já, curador 

especial para patrocinar as requeridas citadas por edital, o advogado Dr. 

Marcos André Schwingel, OAB/MT 8.957.

Intime-se o curador especial para manifestação em 15 (quinze) dias.

Consigno que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

processo.

Após, intime-se a parte autora para manifestação em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 14103 Nr: 1677-91.2007.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULLIAN ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

FERRAGENS LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE FREITAS SILVA - 

OAB:182.033-E, MARCOS DE SOUZA - OAB:139722/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que transcorreu um longo período de 

tempo desde a última atualização da dívida.

 Posto isso, determino a intimação da parte requerente para que no prazo 

de 10 (dez) dias, junte aos autos o valor atualizado.

Após volvam-me conclusos, para apreciação do pedido de fls. 78.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54309 Nr: 1170-18.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAP, IADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o término do prazo de suspensão, nos termos da legislação 

vigente e do Prov. 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da 

parte autora a praticar as diligências necessárias (dar andamento), no 

prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49601 Nr: 675-08.2015.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARASUL AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMA PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro, por ora, pedido de fls. 60, tendo em vista competir à parte prover 

diligências a cerca do paradeiro do requerido e não haver esgotado seus 

meios de busca.

 Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme art. 485, §1° do CPC, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54310 Nr: 1171-03.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAP, IADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o término do prazo de suspensão, nos termos da legislação 

vigente e do Prov. 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da 

parte autora a praticar as diligências necessárias (dar andamento), no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 4063 Nr: 756-11.2002.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

LESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON CHIELE, ANTÔNIO NILSON CHIELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que transcorreu um longo período de 

tempo desde a última atualização da dívida.

 Posto isso, determino a intimação da parte requerente para que no prazo 

de 10 (dez) dias, junte aos autos o valor atualizado.

Após volvam-me conclusos, para apreciação do pedido de fls. 105.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 21979 Nr: 2237-28.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIÇÃO ANIMAL SANTA FÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MARQUES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR LEONARDO COSTA 

ARAÚJO - OAB:18.207/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora online de fls. 58/60.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente deverá ser intimada para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48739 Nr: 165-92.2015.811.0049

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL CORREIA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI, COOPERATIVA DE CRÉDITO 

RURAL DO ARAGUAIA- SICREDI ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT

 Tendo em vista que o requerido apresentou os dados bancários para 

depósito judicial, e até o momento não houve comprovação ou 

manifestação da parte autora nos autos, nos termos da legislação vigente 

e do prov. 56/7-CGJ, impulsiono os autos, com a finalidade de intimar a 

requerente para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61710 Nr: 2088-85.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON AUGUSTO ALEIXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISMAR BARROS, EUZIMAR DE SOUZA 

MATOS BARROS, BENTO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de revisão contratual, ajuizada por Jackson Augusto 

Aleixo, em face de Luismar Barros, Euzimar de Souza Matos Barros e 

Bento Barros, todos devidamente qualificados nos autos.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do art. 98 do Novo 

Código de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, ressalvando a possibilidade de revogação.

Nos moldes do art. 695 e seguintes do CPC, remeto o presente feito ao 

CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados a se fazerem 

presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pela 

Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do NCPC.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar 

é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do CPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44960 Nr: 1921-10.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURELIO ALVES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO MATTE 

GARCIA - OAB:5385/TO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a defesa, para querendo, manifestar-se 

no prazo legal, acerca dos documentos juntados aos autos às fls. 

142/148.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48109 Nr: 1851-56.2014.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARASUL AGROPECUÁRIA LTDA, JOSÉ CARLOS 

GOMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENGE S.A -ENGENHARIA E 

EMPREENDIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o feito encontra-se paralisado por um longo período de 

tempo, intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme art. 485, §1° do CPC, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63086 Nr: 2858-78.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON RODRIGO DOS SANTOS TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGUAIA HEVEA S/A, ROBERTO AMARAL 

POSSATO, AGROPECUARIA OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GOMES POLOTTO - 

OAB:230.351/SP

 Vistos.

Analisando com acuidade os autos, verifico a possibilidade de composição 

amigável entre as parte, pelo que, com fulcro no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 30/05/2018, às 

16h00min (horário oficial de Mato Grosso).

Desde já, determino a intimação das partes para que compareçam na data 

já designada nesta solenidade.

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência, acompanhadas 

de seus respectivos advogados.

Cumpra-se.

Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61066 Nr: 1716-39.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEFS, CFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:MT/ 12.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Abram-se vistas ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58640 Nr: 512-57.2017.811.0049

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAMILLES WILMA VAZ DA 

SILVA SZARESKI - OAB:22251/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de divórcio direto, ajuizada por Erivania Souza Santos 

Roque, em face de Francinaldo Roque dos Santos, todos qualificados nos 

autos.

Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil, processe-se em segredo de justiça.

Analisados os autos, verifico que o requerido encontra-se em lugar 

incerto e não sabido.

Assim, defiro o pedido “a” da petição inicial, estando o requerido em local 

ignorado por este juízo. Determino a expedição do competente edital, com 

o prazo para cumprimento de 30 (trinta) dias para a citação da parte 

requerida.

Transcorrido o prazo do edital sem resposta, nomeio, desde já, curadora 

especial para patrocinar a defesa do requerido citado por edital, à 

advogada Dra. Maria Arlene Pessoa Costa, OAB/MT 15.201.

Intime-se a curadora especial para manifestação em 15 (quinze) dias.

Consigno que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

processo.

Após, intime-se a parte autora para manifestação em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64552 Nr: 612-75.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA ALVES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

Determino a intimação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o débito descrito a exordial, demonstrado às fls. 06, sob pena 

de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, ª

§1° do CPC.

Consigne no mandado as advertências do parágrafo 2º do art. 523 do 

CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima 

descrito, determino a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente cálculo que contemple os encargos previstos no 

§1º, do art. 523, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64680 Nr: 717-52.2018.811.0049

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINÍCIUS ALMEIDA 

GUERRA - OAB:23.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de ação de divórcio litigioso c/c alimentos, guarda dos 

filhos e partilha de bens, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

Eliana Candida Souza Kasprczak, em desfavor de Elmo Felix Kasprczak, 

todos qualificados na exordial. Com a inicial juntou-se documentos, fls. 

11/16.Vieram-me conclusos.Fundamento. Decido.Recebo a inicial.Diante 

da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, processe-se em segredo de justiça.DEFIRO a gratuidade 

de justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente de que não possui recursos suficientes para pagar as custas 

e as despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 

13.105/15.Compulsando os autos constato que a relação de parentesco 

entre a menor Camila Gabrieli Souza Kasprczak e o requerido, restou 

demonstrada (fls.14).Atento aos preceitos legais constantes nos artigos 

1.694, § 1º e 1.695 a 1.698, todos do CC e, considerando a idade da 

menor, bem como ser obrigação dos genitores providenciarem o sustento 

dos filhos, fixo os alimentos provisórios em valor correspondente a 20% 

(vinte por cento) do salário mínimo nacional vigente, mais 50% (cinquenta 

por cento) das despesas extraordinárias, devidos a partir da 
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citação.Havendo nos autos notícias de que a menor encontram-se sob a 

guarda e proteção da genitora, viável o deferimento da guarda provisória 

como postulado, levando-se em consideração os interesses da 

infante.Intimem-se as partes sobre o teor da presente decisão.Nos moldes 

do art. 695 e seguintes do NCPC, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim 

de convidar as partes e seus advogados a se fazerem presentes em 

Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do 

Centro.Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64572 Nr: 631-81.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAI ALVES DOS REIS E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Determino na seguinte ordem:I – Citação do devedor (a), pelas 

sucessivas modalidades previstas no Art. 8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;II – 

Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de 

depósito ou fiança;III – Arresto, se o (a) executado (a) não tiver domicílio 

ou dele se ocultar;IV – Registro da penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no art. 14 da Lei n.º 6.830/80 (LEF); eV – Avaliação 

dos bens penhorados ou arrestados.2. Intime-se o (a) cônjuge do 

Executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis.3. O (a) 

executado (a) será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei n.º 

6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se 

a Fazenda não requerer por outra forma;II – A citação considera-se feita 

na data da entrega da carta no endereço do (a) executado (a); ou se a 

data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da 

carta à agência postal;III – Se o aviso de recepção não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será 

feita por oficial de justiça ou por edital;IV – O edital de citação será afixado 

na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, 

como expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, e 

conterá, apenas, a indicação do (a) exequente, o nome do devedor e dos 

corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da 

execução de que trata o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá 

recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei n.º 6.830/80).6. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64568 Nr: 627-44.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA GALDINO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Determino na seguinte ordem:I – Citação do devedor (a), pelas 

sucessivas modalidades previstas no Art. 8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;II – 

Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de 

depósito ou fiança;III – Arresto, se o (a) executado (a) não tiver domicílio 

ou dele se ocultar;IV – Registro da penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no art. 14 da Lei n.º 6.830/80 (LEF); eV – Avaliação 

dos bens penhorados ou arrestados.2. Intime-se o (a) cônjuge do 

Executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis.3. O (a) 

executado (a) será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei n.º 

6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se 

a Fazenda não requerer por outra forma;II – A citação considera-se feita 

na data da entrega da carta no endereço do (a) executado (a); ou se a 

data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da 

carta à agência postal;III – Se o aviso de recepção não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será 

feita por oficial de justiça ou por edital;IV – O edital de citação será afixado 

na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, 

como expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, e 

conterá, apenas, a indicação do (a) exequente, o nome do devedor e dos 

corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da 

execução de que trata o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá 

recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei n.º 6.830/80.6. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64569 Nr: 628-29.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON FELICIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Determino na seguinte ordem:I – Citação do devedor (a), pelas 

sucessivas modalidades previstas no Art. 8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;II – 

Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de 

depósito ou fiança;III – Arresto, se o (a) executado (a) não tiver domicílio 

ou dele se ocultar;IV – Registro da penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no art. 14 da Lei n.º 6.830/80 (LEF); eV – Avaliação 

dos bens penhorados ou arrestados.2. Intime-se o (a) cônjuge do 

Executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis.3. O (a) 

executado (a) será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei n.º 

6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se 

a Fazenda não requerer por outra forma;II – A citação considera-se feita 

na data da entrega da carta no endereço do (a) executado (a); ou se a 

data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da 

carta à agência postal;III – Se o aviso de recepção não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será 

feita por oficial de justiça ou por edital;IV – O edital de citação será afixado 

na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, 

como expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, e 

conterá, apenas, a indicação do (a) exequente, o nome do devedor e dos 

corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da 

execução de que trata o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá 

recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei n.º 6.830/80.6. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64570 Nr: 629-14.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON FELICIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Determino na seguinte ordem:I – Citação do devedor (a), pelas 

sucessivas modalidades previstas no Art. 8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;II – 

Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de 

depósito ou fiança;III – Arresto, se o (a) executado (a) não tiver domicílio 

ou dele se ocultar;IV – Registro da penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no art. 14 da Lei n.º 6.830/80 (LEF); eV – Avaliação 
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dos bens penhorados ou arrestados.2. Intime-se o (a) cônjuge do 

Executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis.3. O (a) 

executado (a) será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei n.º 

6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se 

a Fazenda não requerer por outra forma;II – A citação considera-se feita 

na data da entrega da carta no endereço do (a) executado (a); ou se a 

data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da 

carta à agência postal;III – Se o aviso de recepção não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será 

feita por oficial de justiça ou por edital;IV – O edital de citação será afixado 

na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, 

como expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, e 

conterá, apenas, a indicação do (a) exequente, o nome do devedor e dos 

corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da 

execução de que trata o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá 

recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei n.º 6.830/80.6. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64571 Nr: 630-96.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAI ALVES DOS REIS E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Determino na seguinte ordem:I – Citação do devedor (a), pelas 

sucessivas modalidades previstas no Art. 8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;II – 

Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de 

depósito ou fiança;III – Arresto, se o (a) executado (a) não tiver domicílio 

ou dele se ocultar;IV – Registro da penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no art. 14 da Lei n.º 6.830/80 (LEF); eV – Avaliação 

dos bens penhorados ou arrestados.2. Intime-se o (a) cônjuge do 

Executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis.3. O (a) 

executado (a) será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei n.º 

6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se 

a Fazenda não requerer por outra forma;II – A citação considera-se feita 

na data da entrega da carta no endereço do (a) executado (a); ou se a 

data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da 

carta à agência postal;III – Se o aviso de recepção não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será 

feita por oficial de justiça ou por edital;IV – O edital de citação será afixado 

na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, 

como expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, e 

conterá, apenas, a indicação do (a) exequente, o nome do devedor e dos 

corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da 

execução de que trata o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá 

recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei n.º 6.830/80.6. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64573 Nr: 632-66.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BENDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Determino na seguinte ordem:I – Citação do devedor (a), pelas 

sucessivas modalidades previstas no Art. 8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;II – 

Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de 

depósito ou fiança;III – Arresto, se o (a) executado (a) não tiver domicílio 

ou dele se ocultar;IV – Registro da penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no art. 14 da Lei n.º 6.830/80 (LEF); eV – Avaliação 

dos bens penhorados ou arrestados.2. Intime-se o (a) cônjuge do 

Executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis.3. O (a) 

executado (a) será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei n.º 

6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se 

a Fazenda não requerer por outra forma;II – A citação considera-se feita 

na data da entrega da carta no endereço do (a) executado (a); ou se a 

data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da 

carta à agência postal;III – Se o aviso de recepção não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será 

feita por oficial de justiça ou por edital;IV – O edital de citação será afixado 

na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, 

como expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, e 

conterá, apenas, a indicação do (a) exequente, o nome do devedor e dos 

corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da 

execução de que trata o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá 

recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei n.º 6.830/80.6. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64574 Nr: 633-51.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BENDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Determino na seguinte ordem:I – Citação do devedor (a), pelas 

sucessivas modalidades previstas no Art. 8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;II – 

Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de 

depósito ou fiança;III – Arresto, se o (a) executado (a) não tiver domicílio 

ou dele se ocultar;IV – Registro da penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no art. 14 da Lei n.º 6.830/80 (LEF); eV – Avaliação 

dos bens penhorados ou arrestados.2. Intime-se o (a) cônjuge do 

Executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis.3. O (a) 

executado (a) será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei n.º 

6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se 

a Fazenda não requerer por outra forma;II – A citação considera-se feita 

na data da entrega da carta no endereço do (a) executado (a); ou se a 

data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da 

carta à agência postal;III – Se o aviso de recepção não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será 

feita por oficial de justiça ou por edital;IV – O edital de citação será afixado 

na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, 

como expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, e 

conterá, apenas, a indicação do (a) exequente, o nome do devedor e dos 

corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da 

execução de que trata o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá 

recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei n.º 6.830/80)..6. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 13423 Nr: 1000-61.2007.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA PAULUS MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLEN MARIA DE MORAES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT, 

MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O, MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / 

OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 Vistos.

Compulsando os autos com acuidade, verifico que a presente ação se faz 

conexa com um processo já em tramite neste foro, código 62122.

Vejamos o que dispõe o art. 55 do Código de Processo Civil sobre:

Art. 55. Reputam-se conexas 02 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir.

Por tal razão, determino o apensamento da presente ação aos autos 

código 62122, por obediência aos princípios da economia processual, 

celeridade e segurança jurídica.

Tendo em vista que a ação supramencionada possui sessão de 

conciliação/mediação designada e vislumbrando haver possibilidade de 

composição amigável entre as partes, determino que realizadas 

simultaneamente as ações conexas.

 Intimem-se as partes, dando-lhes ciência da audiência já designada.

 Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54986 Nr: 1449-04.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA JATOBÁ, ARMANDO COELHO 

CAIADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:20.613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro pedido de fls. 34, para que seja realizada a busca pelo sistema 

eletrônico Bacenjud, quando aos demais pedidos, indefiro por ora.

 Sendo negativa a localização de endereço, intime-se a parte exequente 

para que no prazo de 10 (dez) dias requeira o que entender de direito.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47036 Nr: 1023-60.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO PIRES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco 

do Brasil S/A em face de Alberto Pires Teixeira, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Analisados os autos, constato haverem sido realizadas todas as 

possíveis diligências para localização do requerido, tendo sido todas 

infrutíferas (fls. 71, 78 e 91/94).

Assim, DEFIRO o pedido de fls. 107/108, estando a parte executada em 

local ignorado por este juízo. DETERMINO a expedição do competente 

edital, com o prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias, de citação do 

requerido para, caso queiram, contestar a presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia.

Transcorrido o prazo do edital sem resposta, nomeio, desde já, curador 

especial para patrocinar a parte requerida citada por edital, o advogado 

Dr. Erivaldo da Silva Coelho, OAB/DF 42449.

Intime-se o curador especial para manifestação em 15 (quinze) dias.

Consigno que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

processo.

Após, intime-se a parte autora para manifestação em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48013 Nr: 1796-08.2014.811.0049

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU JOSÉ ETGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ORLANDO ZENATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o feito encontra-se paralisado por um longo período de 

tempo, intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme art. 485, §1° do CPC, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45392 Nr: 2382-79.2013.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA., NORIVAL 

COMANDOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROAGRICOLA BOA SAFRA LTDA, 2º 

TABELIONATO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO DE VILA 

RICA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANI ROCHA GUEDES - 

OAB:16.557/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PIRES - 

OAB:25577/GO, Edy Wilson - OAB:4.950/MT

 .Neste momento processual, passo a fixar os seguintes pontos 

controvertidos:- Quanto à ilegitimidade passiva da segunda requerida.- 

Quanto à existência do débito.Em atenção ao artigo 357, V, do Código de 

Processo Civil, designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

04/05/2018, às 12h00min (horário oficial de Mato Grosso).Desde já, 

determino a intimação das partes para apresentar o rol de testemunhas, 

caso desejado, para que compareçam na data já designada da 

solenidade.DEFIRO a expedição de Carta Precatória, para intimação da 

testemunha apresentada pelo autor, conforme requerido às fls. 

166.Advirto, ainda, o Cartório que a intimação das demais testemunhas 

não será feita pelo juízo, salvo as exceções do art. 455, § 4º do Código de 

Processo Civil, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade, nos moldes do art. 455, § 1º, do mesmo diploma.Intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência, acompanhadas de seus 

respectivos advogados e testemunhas.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 19590 Nr: 2706-11.2009.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALMEIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, interposta 

por Banco Finasa S/A em face de João Almeida Pereira, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 08/27.

Deferida a liminar, às fls. 28/29.

Às fls. 37/39 o mandado de citação e busca e apreensão restou 

infrutífero, vez que o requerido e o bem não foram localizados.
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O requerente pugnou, às fls. 41/42, pela pesquisa junto ao DRF a fim de 

localizar a existência de bens para eventual constrição e o imediato 

bloqueio do veículo descriminado na inicial.

Considerando que os autos encontravam-se sem movimentação à tempos, 

foi determinada a intimação da parte autora para dar prosseguimento ao 

feito (fls. 53). Entretanto, a requerente, quedou-se inerte (fls. 54 e 62).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Analisados os autos, verifica-se que o feito encontrava-se paralisado a 

quase 06 (seis) anos (fls. 53), a parte autora embora devidamente 

intimada às fls. 61/62, quedou-se inerte, não dando prosseguimento aos 

autos, motivo pelo qual inviável se afigura o prosseguimento do feito.

 Posto isso, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a inércia da 

parte autora para com os atos processuais.

Custas se houverem pela parte autora.

Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62060 Nr: 2281-03.2017.811.0049

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLAND TRENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos com acuidade, constato que às fls. 32 o requerente 

peticionou pela suspensão do feito, tendo em vista as partes estarem em 

tratativas de acordo.

Pois bem, vejamos o que preceitua o art. 922 do Código de Processo Civil:

Art. 922:

Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o 

prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação.

Com tais considerações, ressaltando a possibilidade do feito retornar ao 

seu curso a qualquer momento, determino a suspensão do processo pelo 

prazo máximo de 01 (um) ano.

Transcorrido o lapso temporal de 01 (um) ano, intimem-se as partes para 

se manifestarem requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48822 Nr: 202-22.2015.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FELICIDADE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:29918/GO, Moises Ferreira Junior - OAB:46338/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, com resolução 

de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, para conceder pensão por 

morte a Maria Felicidade da Silva, com qualificação abaixo, e declarar o 

seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo por mês, inclusive 

abono anual, na forma do art. 40 da Lei n° 8.213/1991 e arts. 7.º, incisos 

VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis 4.090/1962 e 4.749/1965, nos termos 

retro expendidos, a contar da data do requerimento administrativo ocorrido 

em 21/10/1997 - (fl. 24), ressalvado abatimento de eventual benefício em 

prestação continuada porventura auferido, com imediata implantação da 

pensão por morte no sistema de pagamento da autarquia requerida, 

conforme regra do art. 497, caput, do CPC, tratando-se de verba de nítido 

cunho alimentar.CONCEDO à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, visto 

que nesta fase o direito restou demonstrado, superando o conceito de 

prova inequívoca convincente à verossimilhança do alegado, que se 

revela no conceito de probabilidade. E este terminou não só atingido como 

ultrapassado pela certeza de que a parte autora é uma trabalhadora rural 

em regime de economia familiar e como tal tem direito ao benefício 

pretendido.

Juizado Especial Cível e Criminal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010093-57.2017.8.11.0049 REQUERENTE: SAMPAIO CORREA & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: JOSÉ AURÉLIO BEZERRA ARRUDA Vistos etc. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por SAMPAIO CORREA E CIA LTDA EPP, em 

face de JOSÉ AURÉLIO BEZERRA ARRUDA, em que alega que no mês de 

dezembro de 2013 adquiriu produtos do gênero alimentícios emitindo o 

cheque no valor de 429,69 (Quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta 

e nove centavos), pós datado para o dia 18/02/2014, contudo, não quitou 

o débito. Na audiência de conciliação as partes firmaram o acordo em que 

o reclamado se comprometeu ao pagamento do valor de R$906,00 

(novecentos e seis reais). Desta forma, atrelado às orientações supra, 

passo a proferir a sentença. As partes efetuaram composição amigável, 

conforme se verifica no termo da audiência de conciliação, devendo a 

presente execução ser extinta com resolução do mérito à inteligência do 

artigo 487, III, alínea “b” do CPC/2015. Ante o exposto, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO firmado pelas partes para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos mediante sentença, em conformidade com o 

estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, 

JULGANDO EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos termos do 

artigo 487, III, alínea “b” do CPC. Intime-se o Reclamante para informar se o 

acordo foi cumprido. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 25 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-96.2016.8.11.0049
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Parte(s) Polo Ativo:

SUZETE SUR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO JOSE GONCALVES FILHO OAB - GO0045848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010028-96.2016.8.11.0049 REQUERENTE: SUZETE SUR REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por SUZETE SUR, em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A, 

em que alega que foi surpreendida em dezembro de 2015 com um 

parcelamento de um débito desconhecido. A reclamada suscita preliminar 

de incompetência do juízo por necessidade de realização de perícia, e no 

mérito informa que foi realizada uma inspeção no imóvel da reclamante em 

que se verificou que o medidor fraude, razão pela qual é devida a 

recuperação do consumo e que o parcelamento foi realizado pela própria 

reclamante. É o breve relato. Deixo de acolher o pedido preliminar de 

incompetência do juízo, vez que desnecessário se faz a perícia no 

aparelho medidor ante ao histórico de consumo juntado aos autos e pela 

perícia oficial já realizada pela parte reclamada. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 

336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados, além do dever de trazer documentos comprobatórios de 

suas alegações. Sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios 

da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O 

RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Pelo 

contexto probatório coligido, em especial, o relatório do consumo de 

energia elétrica juntado com a contestação demonstram que não houve 

qualquer irregularidade na cobrança da recuperação de consumo da 

unidade consumidora da reclamante. Ademais, a reclamada comprovou ter 

realizado procedimento de inspeção e verificação do aparelho e constatou 

fraude no registro do consumo. Ainda, a rigor, competia ao reclamante 

demonstrar inegavelmente a existência da irregularidade da cobrança 

demonstrando que não houve alteração na rotina do imóvel, motivo pelo 

qual, de acordo com a regra insculpida no artigo 373, inciso I, do CPC, não 

provando o fato constitutivo de direito. POSTO ISTO e por tudo mais que 

dos autos consta, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da exordial, 

julgando o extinto o processo com resolução do mérito. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de direito para 

apreciação e posterior homologação. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 23 de 

fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-96.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SUZETE SUR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO JOSE GONCALVES FILHO OAB - GO0045848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010028-96.2016.8.11.0049 REQUERENTE: SUZETE SUR REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por SUZETE SUR, em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A, 

em que alega que foi surpreendida em dezembro de 2015 com um 

parcelamento de um débito desconhecido. A reclamada suscita preliminar 

de incompetência do juízo por necessidade de realização de perícia, e no 

mérito informa que foi realizada uma inspeção no imóvel da reclamante em 

que se verificou que o medidor fraude, razão pela qual é devida a 

recuperação do consumo e que o parcelamento foi realizado pela própria 

reclamante. É o breve relato. Deixo de acolher o pedido preliminar de 

incompetência do juízo, vez que desnecessário se faz a perícia no 

aparelho medidor ante ao histórico de consumo juntado aos autos e pela 

perícia oficial já realizada pela parte reclamada. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 

336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados, além do dever de trazer documentos comprobatórios de 

suas alegações. Sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios 

da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O 

RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Pelo 

contexto probatório coligido, em especial, o relatório do consumo de 

energia elétrica juntado com a contestação demonstram que não houve 

qualquer irregularidade na cobrança da recuperação de consumo da 

unidade consumidora da reclamante. Ademais, a reclamada comprovou ter 

realizado procedimento de inspeção e verificação do aparelho e constatou 

fraude no registro do consumo. Ainda, a rigor, competia ao reclamante 

demonstrar inegavelmente a existência da irregularidade da cobrança 

demonstrando que não houve alteração na rotina do imóvel, motivo pelo 

qual, de acordo com a regra insculpida no artigo 373, inciso I, do CPC, não 

provando o fato constitutivo de direito. POSTO ISTO e por tudo mais que 

dos autos consta, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da exordial, 

julgando o extinto o processo com resolução do mérito. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de direito para 

apreciação e posterior homologação. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 23 de 

fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 9048 Nr: 1125-71.2007.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar de Jesus Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zoofort - Suplementação Animal Indústrial e 
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Comércio Ltda, Zoofort Agrícola Ltda, Dow Agrosciences Industrial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Viegas - 

OAB:9.321-A, Bruno Torquete Barbosa - OAB:9.127, Decio Cristiano 

Piato - OAB:7.172/MT, Duilio Piato Júnior - OAB:OAB/MT 3.719, Edir 

Luciano Martins Manzano Júnior - OAB:8.688, Fabiano Joaquim 

Qinebre - OAB:12.196/MT, Osmar Arcídio Maggioni - OAB:13.012/RS

 Vistos etc.

Expeço alvará nesta data. No mais, remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54088 Nr: 388-82.2018.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildean Nunes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSO JOSÉ BOTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - 

OAB:12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VIEIRA 

KOMOCHENA - OAB:11011

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao embargado para sobre os 

embargos, dizer, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920, I, 

do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41182 Nr: 1752-94.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Juliano Santos Correia, ROQUE 

ROJAS DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 DECISÃO.

Vistos etc.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual é 

imprescindível a instrução probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Isto posto, determino o prosseguimento do feito e, designo a audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 19/04/2018 às 15h00min.

Intimem-se o(s) reú(s) e as testemunhas arroladas para comparecerem à 

audiência supradesignada, expedindo-se carta precatória para 

testemunhas que porventura não residam nesta comarca, caso houver, 

para sua oitiva perante o juízo do local onde estiverem.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35049 Nr: 990-15.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 9322 Nr: 215-10.2008.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvania Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pelo BANCO 

BRADESCO S/A, em desfavor de SILVANIA MARIA DA SILVA, todos já 

qualificados nos autos.

Conforme petição de fls. 97/99 acostada aos autos, o exequente informou 

que o executado procedeu o pagamento integral da dívida.

Fundamento e decido.

 Considerando-se que o exequente requereu a extinção da ação tendo em 

vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de fls.97/99, 

nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução com resolução do mérito.

No mais, proceda-se com o desbloqueio de transferência de eventuais 

veículos bloqueados via sistema RENAJUD.

Custas pelo executado.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 822 Nr: 8-94.1997.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Vizini Corrêa Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16.691/A, Valdir Seganfredo - 

OAB:3501-B/MT

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença movida pelo MILTON VIZINI 

CORRÊA JÚNIOR, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, todos já 

qualificados nos autos.

Conforme petição de fls. 658/660 acostada aos autos, o executado 

informou que procedeu o pagamento integral da dívida.

Fundamento e decido.

 Considerando-se que a executado requereu a extinção da ação tendo em 

vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de fls.658/660, 

nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução com resolução do mérito.

Expeça-se respectivamente o alvará em nome do exequente MILTON 

VIZINI CORRÊA JÚNIOR.

Custas e honorários pelo executado

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13150 Nr: 346-14.2010.811.0035
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulinelli Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de execução de pena do reeducando PAULINELLI PEREIRA DA 

SILVA, o qual foi condenado à pena de prisão de 01 (um) ano e 10 (dez) 

meses de reclusão, pela prática do tipificado no artigo 33 da Lei n° 

11.343/2006.

 O MPE à fl. 249 requereu a extinção da punibilidade do réu, ante ao 

cumprimento integral da pena.

É o relatório. DECIDO.

Ante ao cumprimento integral da pena que lhe fora imposta, acolho o 

parecer ministerial, e DECLARO, com fundamento no artigo 66, inciso II, da 

Lei 7.210/84, Extinta a Execução pelo Cumprimento Integral da Pena.

 Cientifique-se o MPE.

Comunique-se o TRE, o Instituto de Identificação Civil e a PF.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50906 Nr: 2507-50.2017.811.0035

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELVA RIOS SILVA RIBEIRO - 

OAB:OAB/GO 35880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos à advogada da autora, para 

que essa a apresente em Juízo, a fim de assinar e retirar o termo de 

compromisso expedido, assumindo o encargo de curadora provisória do 

interditando.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14146 Nr: 181-30.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Santos Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença prosposto por TEREZINHA 

SANTOS PINHEIRO em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS.

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, JULGO EXTINTA a presente execução na forma do art. 924, inciso 

II, do CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o artigo 450, §3º da CNGC:

"450, §3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação."

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14159 Nr: 194-29.2011.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Ramos Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062-MT.

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por ELIAS RAMOS 

COELHO E FERNANDO CÉSAR PASSINATO AMORIM em face de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, todos já 

qualificados nos autos.

Conforme petição de fls. 157/159 acostada aos autos, o executado 

informou que procedeu o pagamento integral da dívida.

Fundamento e decido.

 Considerando-se que a executado requereu a extinção da ação tendo em 

vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de fls.157/159, 

nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução com resolução do mérito.

Expeça-se o competente alvará em nome dos exequentes.

Custas se houver, pelo executados.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 11317 Nr: 250-33.2009.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Cesar Passinato Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clebisson Ivo de Carvalho, Ivone Barbosa da 

Silva Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Corival Rezende Irineu - 

OAB:3404/GO

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM em face de CLEBISSON IVO DE CARVALHO E 

IVONE BARBOSA DA SILVA CARVALHO, pelos fatos e fundamentos 

expostos na prefacial.

Posteriormente às fls. 149/150, adveio petitório informando que as partes 

compuseram acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado às fls. 149/150, 

faz-se mister a homologação.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 Custas pelos executados.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, nos 

termos do art.1.000, § único, CPC. Após o transito em julgado, em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14013 Nr: 53-10.2011.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonildo Natal Trivelato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pérola Distribuição e Logistica LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Dutra Gonzaga 

Jaime - OAB:19076/GO

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por LEONILDO NATAL 

TRIVELATO E FERNANDO CÉSAR PASSINATO AMORIM em face de 

PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, todos já qualificados nos 

autos.

Conforme petição de fls. 115/121 acostada aos autos, o executado 

informou que procedeu o pagamento integral da dívida.

Fundamento e decido.

 Considerando-se que a executado requereu a extinção da ação tendo em 

vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de fls.115/121, 

nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução com resolução do mérito.

Expeça-se o competente alvará em nome dos exequentes.

Custas se houver, pelo executados.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48453 Nr: 1222-22.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFdS, MPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 08.05.2018 às 08:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49769 Nr: 1970-54.2017.811.0035

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BIRAL V. DA CUNHA 

MARTINS - OAB:246.397/SP, CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - 

OAB:182.514/SP, SIMONE MAIA NATAL - OAB:346800, TATIANA 

TIBERIO LUZ - OAB:196.959/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:6177 MT, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:11210-A/MT

 Vistos etc.

 Ref.57: Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o 

pedido de nulidade da perícia. Considerando que as todas as questões já 

foram devidamente apreciadas à ref 49, e ante a ausencia de previsão 

legal, indefiro o pedido de reconsideração.

 Expeço nesta data o Alvará de levantamento de 50% (cinquenta por 

cento) dos honorários periciais depositados à ref.36 em favor do perito 

conforme requerido.

 Às providências. Cumpra-se.

_____________________________________

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51232 Nr: 2624-41.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Carlos Cajango

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA, Banco 

Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao Banco Bradesco S/A, 

para apresentação da contestação, levando-se em conta a data da 

realização da audiência conciliatória, realizada em 26/03/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44453 Nr: 1314-34.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jéssica Barbosa Silva, Wilker da Silva Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.M.ABED - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MUSA GONÇALVES - 

OAB:17747

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste em réplica à contestação de REF. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37366 Nr: 193-05.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delma de Aguiar Sessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para que se 

manifestem acerca de seu retorno da Instância Superior, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37364 Nr: 191-35.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Peres de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para que se 

manifestem acerca de seu retorno da Instância Superior, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37198 Nr: 105-64.2015.811.0035
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Queiroz Ribeiro, GQRdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcia Martins Soares Ferreira - 

OAB:10.046 MT, ELCIA MARTINS SOARES FERREIRA - OAB:10046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que apresente 

resposta ao recurso da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36897 Nr: 2125-62.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaides Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para que se 

manifestem acerca de seu retorno da Instância Superior, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46479 Nr: 275-65.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higor da Costa Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao patrono do réu, para 

apresentação de resposta a acusação. Consigno que o réu, no ato de sua 

citação, declarou o advogado Fernando Cesar Passinato Amorim, como 

seu patrono nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52080 Nr: 2879-96.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Renan Araujo 

Gouveia Martins, para apresentar resposta a acusação em favor do réu, 

que declarou no ato de sua citação ser o nobre causídico o seu patrono 

nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51734 Nr: 2802-87.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOLLMANN & TIYODA LTDA - ME, Silvio 

Kiyoshi Tiyoda, José Valdir Follmann, Elesangela Lima de Oliveira Tiyoda, 

DULZI BONHART FOLLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu prosseguimento, mormente em relação à certidão 

de oficial de justiça de REF. 19.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 10541 Nr: 1047-43.2008.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josilco Luis Moura, andréia Kovaleski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arte Fotos, Décio Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847/MT, SAMUEL DORNEL CAMPOS BATISTA - OAB:14713/MT, 

SIDRIANA GIACOMOLLI - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por Josilco Luis 

Moura e Andréia Kovaleski em face de Décio Ribeiro da Silva, pelos fatos 

e fundamentos expostos na prefacial.

Posteriormente às fls. 172/174, adveio petitório em que o requerido propôs 

oferta de acordo. Intimados os autores a se manifestarem, a fl.178 

aceitaram a proposta do acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado às fls. 172/174 e 

fl.178, faz-se mister a homologação.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, nos 

termos do art.1.000, § único, CPC. Após o transito em julgado, em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 10221 Nr: 829-15.2008.811.0035

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Antonio Dariva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ellys Tur Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Poeta 

Carvalho - OAB:10.094/RS

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono da requerida para 

intimá-lo da designação de audiência de conciliação para o dia 03/05/2018, 

as 09:00 horas no CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 10221 Nr: 829-15.2008.811.0035

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Antonio Dariva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ellys Tur Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Poeta 

Carvalho - OAB:10.094/RS
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 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 03.05.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46385 Nr: 347-41.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVdS, MAVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL DESIDERATO 

CAVALCANTE - OAB:358143

 Cód. 46385

Despacho

Defiro o pedido de habilitação do patrono em defesa dos acusados (fls. 

129/131).

Após, intimem-se os acusados, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentarem resposta à acusação.

 Alto Taquari/MT, 23 de março de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 22465 Nr: 182-04.2012.811.0092

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: João Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Vara Única de Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magnum Moraes Nogueira - 

OAB:11082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DJE

Certifico e dou fé, que a presente certidão serve para fins de intimar a 

parte Requerente acerca da r. decisão de fl. 26, a seguir transcrita:

AUTOS Nº 182-04.2012.811.0092 – CÓDIGO 22465

TIPO: RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS.

Vistos, etc.

O presente feito já está sentenciado, todavia não há notícias acerca da 

devolução do bem ao requerente, destarte, cumpram-se as seguintes 

determinações:

1. Certifique-se acerca da devolução do bem.

 2. Na hipótese de ter sido devolvido, arquive-se.

3. Caso o bem não tenha sido restituído, intime-se o requerente para retirar 

o bem no prazo de dez dias.

 Cumpra-se.

Alto Taquari/MT, 26 de abril de 2016.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 19342 Nr: 1315-23.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Quintella Comercio e Exportação 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COMERCIAL QUINTELLA COMERCIO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 00994533004980. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos em correição. Execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO 

DE ALTO TAQUARI – MT em desfavor da COMERCIAL QUINTELLA 

COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTADA, objetivando a cobrança de R$ 

8.799,80 (oito mil, setecentos e novecentas e nove reais e oitenta 

centavos), relativos ao IPTU.Recebida a petição inicial (fl. 28), a parte 

requerida foi citada via edital (fl. 39).Pleito da parte exequente à fl. 62 

informa o pagamento do débito pela parte executada, e requer a extinção 

do processo.É o relato. Fundamento.DECIDO.Com a quitação do débito, 

conforme comprova a petição de fls. 54, mister a extinção da presente 

ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/15 

que prevê.“Art. 924. Extingue-se a execução quando:(...); II - a obrigação 

for satisfeita;(...)”.“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:I - o 

pagamento;(...)”.DISPOSITIVO.ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil/15, bem como o artigo 156 do Código 

Tributário Nacional, julgo extinto o processo com julgamento de mérito, uma 

vez satisfeita à dívida pela parte devedora.Descabe condenação nas 

verbas sucumbenciais porque a Fazenda Pública não está sujeita a elas, 

na forma do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais e art. 3.º, inciso I, da Lei 

Estadual n.º 7.603/2001. Condeno a parte executada a pagar as custas e 

despesas processuais, devendo ser contado o feito e preparado, no 

prazo legal, sob pena de inscrição em dívida ativa e arquivo dos autos 

com anotação da pendência à margem da distribuição, para os fins e 

efeitos do item 2.14.11 da CNGC.Proceda-se a baixa da penhora realizada 

nos autos. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as 

anotações de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário.Alto Taquari - MT, 21 de agosto de 2016.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Everton Donizetti 

Ferreira Cerantes, digitei.

Alto Taquari, 12 de dezembro de 2017

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 21761 Nr: 572-08.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio da Silva Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIO DA SILVA TEIXEIRA, Cpf: 

01981860029, Rg: 1100638038, Filiação: Alfeu Teixeira e de Elza da Silva, 

data de nascimento: 04/08/1988, brasileiro(a), natural de Santo 

Augusto-RS, convivente, pedreiro, Telefone 66-9676.4968. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: "Autos nº 572-08.2011.811.0092 – Código 21761Autor: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSORéu:FABIO DA 

SILVA TEIXEIRAVistos etc.Trata-se de ação penal pública incondicionada 

promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra o réu FABIO DA 

SILVA TEIXEIRA, já qualificado e denunciado pela prática, em tese, dos 

crimes capitulados nos artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 

nº 10.826/2003.O réu foi preso em flagrante no dia 19 de abril de 2011.Foi 

fixada fiança em R$ 1.000,00 (mil reais). A quantia foi paga e o réu 

solto.Auto de apreensão à fl. 29. Auto de exame de eficiência de arma de 

fogo colacionado aos autos às fls. 30/31, constando em seu teor que a 

arma encontra-se em perfeito estado de funcionamento.A denúncia foi 

recebida em 25 de outubro de 2011 pela decisão de fl. 48. O acusado foi 
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citado, tendo apresentado resposta à acusação às fls. 56 e seguintes. 

Não sendo hipótese de absolvição sumária, foi designada audiência de 

instrução e julgamento. Na instrução criminal, foram ouvidas duas 

testemunhas de acusação e, por fim, interrogado o réu.Em sede de 

alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da 

denúncia para o fim de condenar o acusado como incurso nas penas do 

art. 16, parágrafo único, inciso IV, da lei nº 10.826/03.A combativa Defesa, 

por sua vez, pugnou pela desclassificação do delito de porte para o de 

posse de arma de fogo, bem como pela atipicidade do crime por se tratar 

de conduta que visa assegurar a própria segurança. Pugnou, ainda, pela 

aplicação da abolitio criminis temporária. É o sucinto relatório. Fundamento 

e DECIDO.Da preliminar da abolitio criminis temporária.Pois bem, como é 

cediço, a denominada abolitio criminis temporária abrangeu as armas de 

fogo com numeração raspada até o dia 23 de outubro de 2005, conforme 

entendimento manifestado pela 3ª seção do STJ, ao julgar recurso 

repetitivo nos termos do artigo 543-C do CPC.Desta forma, sem maiores 

delongas, considerando que o crime ocorreu em abril de 2011, rejeito a 

preliminar suscitada.Superada a análise da preliminar, cumpre aferir a 

materialidade e a autoria delitiva.Trata-se do crime previsto no art. 16, 

parágrafo único, IV, da Lei nº. 10.826/2003, considerando que o réu foi 

preso, conforme descrito na denúncia, pelo porte de uma arma de fogo, 

calibre .38, marca Taurus, numeração raspada, além de 13 munições, 

calibre .38 intactas, sem autorização ou em desacordo com as 

determinações legais.A materialidade do crime encontra-se evidenciada 

conforme se depreende do auto de apreensão de fl. 29 e do auto de 

exame de eficiência da arma de fogo de fl. 30.A autoria, por sua vez, 

encontra-se manifesta pelo depoimento das testemunhas ouvidas em sede 

de audiência de instrução e julgamento, bem como pela confissão do 

acusado em juízo e em sede policial.A testemunha Rodrigo Guides 

Machado, em juízo, afirmou que foi encontrado o revólver sobre um 

guarda-roupa. O réu, por sua vez, confirmou que a arma estava em seu 

poder e que não entregou à polícia “com medo de dar BO”.Desse modo, 

restou configurada a figura típica do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da 

Lei nº. 10.826/2003, in verbis:“Nas mesmas penas incorre quem portar, 

possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo, com numeração, 

marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou 

alterado”.Alega a defesa que o réu possuía arma de fogo com o fim de 

viabilizar a própria segurança.Pois bem, em que pese a alegação 

defensiva, se permitirmos que cada cidadão morador de áreas violentas 

possuísse ou portasse arma de fogo, por certo todos os moradores das 

grandes cidades estariam autorizados a adquirir, desde já, revólveres e 

pistolas. Por óbvio tal situação afronta a mens legis do estatuto do 

desarmamento que tem por fim, justamente, desarmar as pessoas e não o 

contrário. Assim, não existindo qualquer excludente de ilicitude ou causa 

de isenção de pena, deve o réu ser condenado por possuir ilegalmente 

arma de fogo com numeração raspada.DISPOSITIVOAnte o exposto, 

CONDENO o réu Fábio da Silva Teixeira, devidamente qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da 

lei 10.826/03.Passo a graduar a pena. A pena para o delito em tela, 

previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº. 10.826/2003, é de 

03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa.A culpabilidade que se recai 

na conduta é normal à espécie. Quando aos antecedentes, nada foi 

informado em desfavor do acusado. A conduta social não pode ser 

considerada, uma vez que não foram colhidos depoimentos neste sentido. 

Quanto à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento, 

porquanto não há laudo de profissional na área de psiquiatria para 

averiguar qualquer distorção. As circunstâncias são normais à espécie. 

As conseqüências advindas do delito são regulares para o caso. Por fim, 

não há comportamento imputável à vítima, motivo pelo qual tenho por bem 

em fixar a pena-base no mínimo legal, ou seja,em 03 (três) anos de 

reclusão e 10 dias multa.Não verifico a presença de agravantes. Observo 

a presença da atenuante da confissão (art. 65, II, ‘d’, do CP), porém deixo 

de valorá-la já que não é possível que uma circunstância atenuante 

diminua a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ), razão pela 

qual mantenho a pena anteriormente estabelecida em 03 (três) anos de 

reclusão e 10 dias-multa.Ausentes causas de aumento ou diminuição, 

transformo a pena em definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 10 (vinte) 

dias multa.Consoante aos artigos 49, § 1º e 60 do Código Penal, fixo o 

valor de cada dia-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do 

salário mínimo vigente, sem prejuízo das correções devidas, tendo em 

vista a condição econômica do réu.Em análise novamente do artigo 59 

(circunstâncias judiciais acima), bem como dos artigos 33 e 34 do Código 

Penal e a pena final aplicada ao caso concreto, estabeleço o regime 

aberto para o início do cumprimento da pena.Nos termos do art. 44 do 

Código Penal, verifico que a pena privativa de liberdade aplicada não é 

superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa. Da mesma forma, o réu não é reincidente em crime 

doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 

personalidade do condenado não obstam a concessão da benesse. 

Ademais, o art. 44 do CP determina que os motivos e as circunstâncias 

indiquem que a substituição da pena é medida suficiente. Entende este 

Juízo pela suficiência da pena restritiva de direito para o delito em questão. 

Portanto substituo a pena de reclusão por duas restritivas de direitos (art. 

44, § 2º, do CP), sem prejuízo da pena de multa aplicada, quais 

sejam:a)Prestação de serviços à comunidade por 8 (oito) horas semanais, 

aos sábados, domingos e feriados, de modo a não prejudicar a jornada 

normal de trabalho, por um ano e meio (art. 46, § 4º, do Código Penal). 

b)Pena pecuniária, consistente no pagamento do valor de 10 (dez) 

salários-mínimos, revertido em prol da conta deste Juízo. Fica advertido o 

réu de que o não pagamento do valor estabelecido e a não prestação de 

serviço, implicará em revogação da substituição, com a conversão da 

pena em privativa de liberdade, nos termos do § 4º do art. 44 do Código 

Penal.Remetam-se os autos ao contador para o cálculo da multa e das 

custas, intimando-se o acusado para o pagamento.Custas pelo 

réu.Declaro o perdimento da arma em favor da União, o que faço com 

base no art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.Certificado que for o 

trânsito em julgado: comunique-se ao TRE/MT e ao IICC; anote-se junto ao 

Cartório Distribuidor; expeça-se Guia de Execução; procedam às baixas e 

anotações de estilo, arquive-se em definitivo.Declaro o perdimento da 

fiança.Ciência ao Representante do Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Alto Taquari/MT, 05 de julho de 

2016.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lopes da 

Silva, digitei.

Alto Taquari, 17 de agosto de 2017

Mariângela Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37429 Nr: 184-95.2012.811.0084

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Rubio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Atanásio Rúbio Alcalde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que se manifeste acerca das 

fls. 106/108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37361 Nr: 116-48.2012.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

não-padronizados PCG-Brasil Multic

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que a parte autora, devidamente intimada a manifestar-se, por 

intermédio de seu procurador, via DJE, conforme fls. 78/80 deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. Era o que havia a certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35581 Nr: 521-89.2009.811.0084

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Apiacás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silda Kochemborger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon da Silveira - 

OAB:16671A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058, LOURDES VOLPE NAVARRO - OAB:6279

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE REQUERIDA, 

POR INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente em tempo 

hábil memoriais, conforme determinação de fls. 242.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97074 Nr: 49-17.2018.811.0038

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Andress Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Roberto de Freitas, Maria de Lourdes 

Borges Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão do senhor meirinho de ref. 10.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14466 Nr: 521-38.2006.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, STdS, JWdSS, JWdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VICENTE 

ANDREOTTO JÚNIOR - PROCURADOR DO MUNICÍPIO, para devolução dos 

autos nº 521-38.2006.811.0038, Protocolo 14466, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96218 Nr: 3737-21.2017.811.0038

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pamela Lorraine Magalhães de Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Estevam de Lacerda - Espolio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rodrigues Ramos - 

OAB:17730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, 

TORNO PARCIALMENTE DEFINITIVA a decisão de TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA ANTECIPADA para o fim de confirmar a autorização de 

venda/alienação das reses nos termos nela decidido – Ref. 12 - e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para DETERMINAR a 

expedição de ALVARÁ JUDICIAL para AUTORIZAR a parte interessada 

PÂMELA LORRAINE MAGALHÃES LACERDA, na qualidade de 

inventariante e sem eximir das responsabilidades legais, a receber os 

valores de R$ 101.074,92 (cento e um mil e setenta e quatro reais e 

noventa e dois centavos), bem como DETERMINO, caso não tenha feito, 

que realize o depósito dos valores remanescente R$ 155.822,54 (cento e 

cinquenta e cinco mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro 

centavos), DESCONTANDO AS CUSTAS, TAXAS E DESPESAS 

PROCESSUAIS do processo em epígrafe e ação de inventário distribuído 

sob o n. 2067-45.2017.811.0038 (76218), as quais deverão ser pagas 

diante da disponibilidade financeira atual, fazendo aquele no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias e em conta única vinculada ao processo de inventário 

distribuído sob o n. 2067-45.2017.811.0038 (76218).(...)

 Transitada em julgado e pagas as CUSTAS, TAXAS E DESPESAS 

PROCESSUAIS, proceda com as baixas necessárias e arquive.

Diversamente, adote os procedimentos necessários para o recebimento 

disso – protesto ou inscrição em dívida ativa.

Cientifique a representante do Ministério Público.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20479 Nr: 1483-90.2008.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: White Martins Gases Industriais do Norte S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlandir Augusto de Paiva e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itallo Gustavo de Almeida Leite 

- OAB:7413/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:MT/15013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar nos autos, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53261 Nr: 600-70.2013.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMLP, BPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rute de Laet e Soares - 

OAB:MT - 6119

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte executada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

das custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial em 

anexo. Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha 

comprovado nos autos o adimplemento das custas devidas, serão 

tomadas as providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida 

Ativa.OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias 

online - custas e taxas finais ou remanescentes), encaminhadas 

posteriormente para juntada nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010359-53.2012.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PORRUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENILDA MIRANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010359-53.2012.8.11.0038 REQUERENTE: MARCELO PORRUA 

REQUERIDO: RENILDA MIRANDA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como 
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partes MARCELO PORRUA e RENILDA MIRANDA, em que aquele deixou o 

prazo para se manifestar transcorrer in albis e abandonou o processo. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. A 

parte reclamante deixou de promover os atos que lhe competia, 

ocasionando o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, conforme 

certidão de id. 10600273, fato que impõe, inevitavelmente, a extinção. 

Extingue-se o processo sem resolução do mérito quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o(a) autor(a) abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias – CPC, art. 267, III/NCPC, art. 485, III -, 

sendo prescindível nos processos do Juizado Especial Cível a prévia 

intimação pessoal da parte – CPC, art. 267, § 1°/NCPC, 485, § 1º -, pois 

aplicável a regra especial da Lei n. 9.099/1995, art. 51, § 1º. O abandono 

processual é causa de extinção de processo – CPC, art. 267, III/NCPC, art. 

485, III - e, por se tratar de processo sujeito ao disposto na Lei n. 

9.099/1995, é inaplicável o art. 267, § 1º, do CPC/NCPC, 485, § 1º, em face 

do art. 51, § 1º, daquela lei especial que regula os juizados, conforme 

entendimento doutrinário (CHIMENTI, Ricardo Cunha. Teoria e pratica dos 

juizados especiais cíveis. 5. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 267; 

FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias; TOURINHO NETO, Fernando da Costa. 

Juizados especiais estaduais cíveis e criminais: comentários a Lei n. 

9.099/1995. 5. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007. p. 333). Nesses termos, igualmente precedente decisório, in verbis: 

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRÉVIA INTIMAÇÃO 

PESSOAL DAS P ARTES. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE 

REGRAMENTO ESPECÍFICO NA LEI DE REGÊNCIA. ARTIGO 51, § 1º, DA LEI 

9.099/95. 1. A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AOS 

PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS É 

SUBSIDIÁRIA, NÃO SE MOSTRANDO POSSÍVEL, NAS HIPÓTESES EM QUE 

HÁ REGRAMENTO ESPECÍFICO NA LEI Nº 9.099/95. 2. A QUESTÃO 

ATINENTE À NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS P ARTES, NAS 

HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, POSSUI DISCIPLINA ESPECÍFICA NO ARTIGO 51, § 1º, DA LEI Nº 

9.099/95, SENDO, POR ISSO, IMPOSSÍVEL A APLICAÇÃO DA NORMA 

CONSTANTE DO ARTIGO 267, § 1º, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. 

3. NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, A EXTINÇÃO DO PROCESSO 

INDEPENDERÁ, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO 

PESSOAL DAS PARTES. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA”. (TJ-DF - ACJ: 367278120038070001 DF 

0036727-81.2003.807.0001, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de 

Julgamento: 07/12/2005, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Data de Publicação: 18/01/2006, 

DJU Pág. 111 Seção: 3). “EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1.º DO CPC E 

DA SÚMULA N.º 240 DO STJ NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.º DA LEI FEDERAL N.º 9.099/1995. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do Recurso 

Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos extrínsecos e 

intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não merece ser 

reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das partes por 

30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o processo 

sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do advogado da 

exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.º do art. 51 da 

Lei dos Juizados Especiais estabelece que ?a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes?. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.º do CPC e a Súmula n.º 240 do 

STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não havendo 

necessidade intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento à 

execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e nego-lhe provimento, 

para o fim específico de manter a sentença recorrida. DISPOSITIVO O 

julgamento foi presidido por mim, Fernando Swain Ganem, Juiz Relator 

Designado, seguido pelo eminente Juiz Aldemar Sternadt e pelo eminente 

Juiz Vinícius de Mattos Magalhães (relator vencido). Curitiba, 26 de junho 

de 2015. Fernando Swain Ganem, Juiz Relator Designado. O julgamento foi 

presidido por mim, Fernando Swain Ganem, Juiz Relator Designado, 

seguido pelo eminente Juiz Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius 

de Mattos Magalhães (relator vencido (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0001263-68.2012.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: VinÃ-cius de Mattos 

MagalhÃ£es - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 

30.06.2015)” .  (TJ-PR -  RI :  000126368201281601820 PR 

0001263-68.2012.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain 

Ganem, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 10/07/2015) Portanto, o § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 

preceitua que a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, 

de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual 

Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, EXTINGO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 485, III c/c Lei n. 

9.099/1995, art. 51, § 1º. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto 

no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-72.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000040-72.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

RODRIGUES SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, 

proposta por MARIA APARECIDA RODRIGUES SILVA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas trazidas aos autos são suficientes para a solução da lide. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. Apesar de visar equilibrar a 

relação jurídica existente entre consumidor e fornecedor, por entender 

que aquele é a parte vulnerável - art. 4º, I e III da Lei nº. 8.078/90 -, diante 

da capacidade técnica, econômica e jurídica do fornecedor, certo é que a 

presunção de boa-fé existente nas relações de consumo em favor do 

consumidor não se apresenta iure et de iure (absoluta), devendo ser 

relativizada diante dos fatos e fundamentos contido nos autos, além das 

regras de experiência comum (art. 5º da Lei nº. 9.099/95) e impressão 

pessoal do Juiz, privilegiando a busca da verdade e, por conseguinte da 

Justiça (art. 6º da Lei nº. 9.099/95) e mantendo o equilíbrio e harmonia no 

corpo social, fim precípuo do Direito. A solução do litígio não demanda 
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muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Sustenta a parte reclamante que teve seu crédito restrito no comércio 

local, em razão de seu nome estar inserido indevidamente nos órgãos 

restritivos de crédito por responsabilidade da empresa reclamada, sem 

qualquer inadimplemento. Em sede de contestação, a concessionária ré 

sustenta a legitimidade da restrição por ser oriunda de débito inadimplido 

referente a unidade consumidora nº 470199 da qual a parte autora era 

titular, como prova do alegado, acosta aos autos dados em seu sistema da 

referida unidade e extrato de débitos (id. 7302853 e7302877). Em sede de 

impugnação observo que a parte autora não trás aos autos nenhuma 

prova de que não era de fato titular da unidade consumidora que possuía 

todos os seus dados pessoas, bem como que há 04 negativações 

efetuadas pela requerida em nome da autora e está apenas contesta um 

dos débitos, razões pelas quais, tenho que a empresa ré agiu no exercício 

regular de um direito ao perquirir o crédito em questão. Inocorrente, 

portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta 

praticada pela parte Ré, ante a efetiva comprovação da relação jurídica 

entre as partes. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na 

inicial são improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do 

débito, acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo 

que a reclamante deverá pagar à empresa ré a fatura de consumo relativo 

à unidade consumidora nº 470199, no valor de R$ 88,79 (oitenta e oito 

reais e setenta e nove centavos), referente ao mês de maio de 2012, valor 

a ser acrescido de juros e correção monetária. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

269, inciso I, do Código de Processo Civil. ACOLHO O PEDIDO 

CONTRAPOSTO para condenar a parte autora ao pagamento da quantia 

faturada de R$ 88,79 (oitenta e oito reais e setenta e nove centavos), 

relativo à unidade consumidora nº 470199, referente ao mês de maio de 

2012, com juros e correção monetária a partir do vencimento da fatura. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto 

no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. AISI 

A N N E  L I M A  T I A G O  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-72.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000040-72.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

RODRIGUES SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, 

proposta por MARIA APARECIDA RODRIGUES SILVA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas trazidas aos autos são suficientes para a solução da lide. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. Apesar de visar equilibrar a 

relação jurídica existente entre consumidor e fornecedor, por entender 

que aquele é a parte vulnerável - art. 4º, I e III da Lei nº. 8.078/90 -, diante 

da capacidade técnica, econômica e jurídica do fornecedor, certo é que a 

presunção de boa-fé existente nas relações de consumo em favor do 

consumidor não se apresenta iure et de iure (absoluta), devendo ser 

relativizada diante dos fatos e fundamentos contido nos autos, além das 

regras de experiência comum (art. 5º da Lei nº. 9.099/95) e impressão 

pessoal do Juiz, privilegiando a busca da verdade e, por conseguinte da 

Justiça (art. 6º da Lei nº. 9.099/95) e mantendo o equilíbrio e harmonia no 

corpo social, fim precípuo do Direito. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Sustenta a parte reclamante que teve seu crédito restrito no comércio 

local, em razão de seu nome estar inserido indevidamente nos órgãos 

restritivos de crédito por responsabilidade da empresa reclamada, sem 

qualquer inadimplemento. Em sede de contestação, a concessionária ré 

sustenta a legitimidade da restrição por ser oriunda de débito inadimplido 

referente a unidade consumidora nº 470199 da qual a parte autora era 

titular, como prova do alegado, acosta aos autos dados em seu sistema da 

referida unidade e extrato de débitos (id. 7302853 e7302877). Em sede de 

impugnação observo que a parte autora não trás aos autos nenhuma 

prova de que não era de fato titular da unidade consumidora que possuía 

todos os seus dados pessoas, bem como que há 04 negativações 

efetuadas pela requerida em nome da autora e está apenas contesta um 

dos débitos, razões pelas quais, tenho que a empresa ré agiu no exercício 

regular de um direito ao perquirir o crédito em questão. Inocorrente, 

portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta 

praticada pela parte Ré, ante a efetiva comprovação da relação jurídica 

entre as partes. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na 

inicial são improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do 

débito, acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo 

que a reclamante deverá pagar à empresa ré a fatura de consumo relativo 

à unidade consumidora nº 470199, no valor de R$ 88,79 (oitenta e oito 

reais e setenta e nove centavos), referente ao mês de maio de 2012, valor 

a ser acrescido de juros e correção monetária. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

269, inciso I, do Código de Processo Civil. ACOLHO O PEDIDO 

CONTRAPOSTO para condenar a parte autora ao pagamento da quantia 

faturada de R$ 88,79 (oitenta e oito reais e setenta e nove centavos), 

relativo à unidade consumidora nº 470199, referente ao mês de maio de 

2012, com juros e correção monetária a partir do vencimento da fatura. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto 

no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. AISI 

A N N E  L I M A  T I A G O  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-57.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON CESAR MONTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

IVO FERREIRA MARQUES OAB - MT0018469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR (REQUERIDO)

CARTORIO DO 2º OFICIO - PROTESTO DE TITULOS E NOTAS DA 
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COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (REQUERIDO)

NELSON EVANGELISTA MACHADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B (ADVOGADO)

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010048-57.2015.8.11.0038 REQUERENTE: AMILTON CESAR MONTANI 

REQUERIDO: NELSON EVANGELISTA MACHADO, CARTORIO DO 2º 

OFICIO - PROTESTO DE TITULOS E NOTAS DA COMARCA DE PONTES E 

LACERDA MT, NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por AMILTON CESAR MONTANI em face do 

CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE PONTES E LACERDA, na pessoa de seu 

tabelião NAZÁRIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR e NELSON EVANGELISTA 

MACHADO. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. O requerido Nelson 

Evangelista Machado, alegou conflito de competência, pois o protesto foi 

realizado na comarca de Pontes e Lacerda, sendo portando este juízo 

incompetente. Na hipótese dos autos prevê o artigo 4, III da Lei 9.099/95: 

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do 

foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele 

exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a 

obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato 

ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Desta 

feita, ante a competência do domicilio do autor, rejeito a preliminar 

suscitada. Em relação à ilegitimidade passiva do CARTÓRIO DO 2º OFICIO 

DE PONTES E LACERDA, em que pese a irregularidade apresentada na 

exordial, pois o o tabelionato, em razão da ausência de personalidade 

jurídica, não possui legitimidade passiva para figurar como parte 

reclamada, cabendo ao titular do período em que os fatos ocorreram, na 

hipótese o reclamado, quem foi regularmente citado, apresentou defesa e, 

diante dos princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis, entre os 

quais simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

DETERMINO a correção do polo para que passe a constar como reclamado 

apenas NAZÁRIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR, não como representante do 

CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE PONTES E LACERDA, e analiso o mérito. É do 

tabelião a responsabilidade pelos danos que seus prepostos causarem a 

terceiros – CRFB/88, art. 236 e art. 22 da Lei n. 8.935 /94. Nesses termos: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PROTESTO 

INDEVIDO. DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. TABELIÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE 

"TABELIONATO". 1. O Tabelionato de Registro de Protestos não detém 

legitimidade para responder o processo, pois é ente despersonalizado. 

Eventual responsabilidade é exclusiva e pessoal do titular da serventia, 

conforme a leitura conjunta do art. 236 da Constituição Federal de 1988, 

do art. 22 da Lei n. 8.935/94 e do art. 38 da Lei n. 9.492/97. 2. (...)”. (TJ-RS 

- AC: 70032800377 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, 

Data de Julgamento: 13/02/2012, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 16/02/2012) No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas trazidas aos 

autos são suficientes para a solução da lide. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Há precedente do STJ no sentido de que "a atividade notarial não é regida 

pelo CDC" (AgRg no Ag 1155677/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 07/10/2009 e REsp 

625.144/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 

29.05.2006), prevendo a Lei n. 9.099/1995, art. 32, que “Todos os meios 

de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são 

hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes”. Não 

desconheço precedente em sentido contrário (REsp 1163652 / PE, 2ª 

Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, J. 01/06/2010) que aponta a 

aplicação à atividade notarial, contudo da leitura do seu conteúdo aferi que 

não fundamentou isso, limitando-se a constar apenas da ementa que “O 

Código de Defesa do Consumidor aplica-se à atividade notarial”. Sustenta 

a parte reclamante que teve seu nome protestado em razão de dívida 

desconhecida, por responsabilidade dos reclamados, gerando danos de 

ordem moral. Em sede de contestação, sustenta o reclamado Nazário 

Joaquim Cayres Junior, que lhe foi apresentado nota promissória para 

protesto e após a avaliação do título e documentos, este realizou o 

protesto, não tendo o autor comprovado o dano alegado. O reclamado 

CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE PONTES E LACERDA, representado por seu 

tabelião, alega que não possui personalidade jurídica própria não podendo 

ser considerado como pessoa formal, devendo a ação ser proposta 

somente contra o apresentante do título. Após citado, o requerido Nelson 

Evangelista Machado afirma que, a dívida resta comprovada nos autos por 

meio de uma nota promissória assinada pelo autor em 20/12/2013, bem 

como por e-mail enviado por este confessando a dívida e solicitando prazo 

para pagamento, id. 5358335 e 5358330, não havendo que se falar em 

dano moral e inexistindo periculum in mora que justifique a liminar 

concedida, devendo ser cancelada. Requer a condenação do autor em 

litigância de má fé e em se de pedido contraposto requer a condenação 

em dano moral e material do autor. Em sede de impugnação observo que a 

parte autora alega que não há nos autos elementos lícitos que indiquem a 

concordância do autor com o suposto débito, alegando que a assinatura 

que consta na nota promissória não coincide com a assinatura que o autor 

possui em seu cartão autográfico junto ao banco, bem como que o e-mail 

anexado deve ter sofrido alguma edição. Verifica-se que, o autor 

confessou na exordial que manteve relações comerciais com o reclamado 

há muitos anos e a despeito das argumentações trazidas em sua 

impugnação, o mesmo, não foi capaz de afastar a veracidade dos 

documentos anexados pelo requerido em contestação. Consta nos autos 

uma nota promissória assinada e, apesar da alegação do reclamante de 

que a assinatura não coincide com a atual do autor, o e-mail por si só 

demonstra a existência de dívida do autor para com o requerido, não 

conseguindo demonstrar a ilegalidade do protesto. Inocorrente, portanto, 

qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada 

pelas partes Requeridas, ante a efetiva comprovação da relação jurídica 

entre as partes. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na 

inicial são improcedentes. No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, posto que o 

reclamado alega existência de dano material no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), referente a despesas com honorários advocatícios, contudo, 

não demonstra tais gastos, não anexando documentos comprobatórios, e 

ainda quanto ao pedido de dano moral, o mesmo não merece prosperar 

por se tratar de mero aborrecimento. Há pedido de dano patrimonial – 

perdas e danos – decorrente da contratação de advogado, o qual é 

improcedente diante de existir previsão expressa de que a sentença de 

primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de 

advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé – Lei n. 

9.099/1995, art. 55, caput. Não bastasse isso, a verba honorária pela qual 

responde a parte adversa restringe-se àquela decorrente da sucumbência 

em segundo grau no Juizado Especial Cível, não podendo a condenação 

alcançar honorários pactuados particularmente e sem qualquer 

interferência da outra parte ou Poder Judiciário, sob pena de se utilizar o 

mesmo fundamento quando da improcedência de uma ação em que a parte 

adversa, igualmente, precisou contratar advogado para se defender/exigir 

o direito, fato prejudicial ao acesso à justiça e todo o sistema do Juizado 

Especial Cível criado pela Lei n 9.099/1995. Sobre o tema o Superior 

Tribunal de Justiça, por sua 2ª Seção, no julgamento do EREsp 

1.155.527/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, firmou o entendimento de que 

é incabível, por ausência de ato ilícito gerador de dano indenizável, o 

reembolso pela parte adversa dos honorários advocatícios contratados. 

No referido embargos de divergência, a Ministra Nancy Andrighi, revendo 

seu posicionamento anterior no REsp 1.027.797/MG, do qual foi relatora, 

consignou no voto-vista que os honorários contratuais relativos à atuação 

em juízo não são considerados perdas e danos para fins de indenização, 

uma vez que há mecanismo próprio de responsabilização de quem resulta 

vencido em sua pretensão, seja no exercício da ação ou de defesa. 

Nesses termos, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. VALOR 

RAZOÁVEL. 1. A contratação de advogado, por si só, não enseja danos 

materiais, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada 
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judicialmente. 2. Hipótese em que o mandante também é advogado e houve 

contratação para acompanhamento de inquérito que não levou sequer ao 

indiciamento do recorrente. 3. “É possível a intervenção desta Corte para 

reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral apenas nos 

casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostre 

irrisório ou exagerado, situação que não ocorreu no caso concreto” 

(AgRg no Ag 634.288/MG, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJ 10.09.2007). 4. 

Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no REsp 1229482 / SP; Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO; TERCEIRA TURMA; Data do 

Julgamento: 20/11/2012; Data da Publicação/Fonte: DJe 23/11/2012) “(...) 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEVIDA NA SISTEMÁTICA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(...) A restituição de honorários contratuais ao autor não merece 

acolhimento, na medida que a contratação de advogado é decisão pessoal 

do consumidor, mormente na hipótese dos autos em que a assistência de 

advogado é facultativa. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ-RS. 

Recurso Cível Nº 71004455010, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 22/04/2014). Já 

decidiu o STJ que “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral” (REsp 

689213/RJ, rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 11.12.2006). Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil; REVOGO 

a liminar deferida em exame sumário, id. 5358186; JULGO IMPROCEDENTE 

O PEDIDO CONTRAPOSTO; Deixo de condenar a parte autora em litigância 

de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no 

art. 80 do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 26 de 

março de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO Juíza Leiga 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-57.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON CESAR MONTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

IVO FERREIRA MARQUES OAB - MT0018469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR (REQUERIDO)

CARTORIO DO 2º OFICIO - PROTESTO DE TITULOS E NOTAS DA 

COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (REQUERIDO)

NELSON EVANGELISTA MACHADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B (ADVOGADO)

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010048-57.2015.8.11.0038 REQUERENTE: AMILTON CESAR MONTANI 

REQUERIDO: NELSON EVANGELISTA MACHADO, CARTORIO DO 2º 

OFICIO - PROTESTO DE TITULOS E NOTAS DA COMARCA DE PONTES E 

LACERDA MT, NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por AMILTON CESAR MONTANI em face do 

CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE PONTES E LACERDA, na pessoa de seu 

tabelião NAZÁRIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR e NELSON EVANGELISTA 

MACHADO. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. O requerido Nelson 

Evangelista Machado, alegou conflito de competência, pois o protesto foi 

realizado na comarca de Pontes e Lacerda, sendo portando este juízo 

incompetente. Na hipótese dos autos prevê o artigo 4, III da Lei 9.099/95: 

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do 

foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele 

exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a 

obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato 

ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Desta 

feita, ante a competência do domicilio do autor, rejeito a preliminar 

suscitada. Em relação à ilegitimidade passiva do CARTÓRIO DO 2º OFICIO 

DE PONTES E LACERDA, em que pese a irregularidade apresentada na 

exordial, pois o o tabelionato, em razão da ausência de personalidade 

jurídica, não possui legitimidade passiva para figurar como parte 

reclamada, cabendo ao titular do período em que os fatos ocorreram, na 

hipótese o reclamado, quem foi regularmente citado, apresentou defesa e, 

diante dos princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis, entre os 

quais simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

DETERMINO a correção do polo para que passe a constar como reclamado 

apenas NAZÁRIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR, não como representante do 

CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE PONTES E LACERDA, e analiso o mérito. É do 

tabelião a responsabilidade pelos danos que seus prepostos causarem a 

terceiros – CRFB/88, art. 236 e art. 22 da Lei n. 8.935 /94. Nesses termos: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PROTESTO 

INDEVIDO. DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. TABELIÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE 

"TABELIONATO". 1. O Tabelionato de Registro de Protestos não detém 

legitimidade para responder o processo, pois é ente despersonalizado. 

Eventual responsabilidade é exclusiva e pessoal do titular da serventia, 

conforme a leitura conjunta do art. 236 da Constituição Federal de 1988, 

do art. 22 da Lei n. 8.935/94 e do art. 38 da Lei n. 9.492/97. 2. (...)”. (TJ-RS 

- AC: 70032800377 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, 

Data de Julgamento: 13/02/2012, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 16/02/2012) No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas trazidas aos 

autos são suficientes para a solução da lide. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Há precedente do STJ no sentido de que "a atividade notarial não é regida 

pelo CDC" (AgRg no Ag 1155677/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 07/10/2009 e REsp 

625.144/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 

29.05.2006), prevendo a Lei n. 9.099/1995, art. 32, que “Todos os meios 

de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são 

hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes”. Não 

desconheço precedente em sentido contrário (REsp 1163652 / PE, 2ª 

Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, J. 01/06/2010) que aponta a 

aplicação à atividade notarial, contudo da leitura do seu conteúdo aferi que 

não fundamentou isso, limitando-se a constar apenas da ementa que “O 

Código de Defesa do Consumidor aplica-se à atividade notarial”. Sustenta 

a parte reclamante que teve seu nome protestado em razão de dívida 

desconhecida, por responsabilidade dos reclamados, gerando danos de 

ordem moral. Em sede de contestação, sustenta o reclamado Nazário 

Joaquim Cayres Junior, que lhe foi apresentado nota promissória para 

protesto e após a avaliação do título e documentos, este realizou o 

protesto, não tendo o autor comprovado o dano alegado. O reclamado 

CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE PONTES E LACERDA, representado por seu 

tabelião, alega que não possui personalidade jurídica própria não podendo 

ser considerado como pessoa formal, devendo a ação ser proposta 

somente contra o apresentante do título. Após citado, o requerido Nelson 

Evangelista Machado afirma que, a dívida resta comprovada nos autos por 

meio de uma nota promissória assinada pelo autor em 20/12/2013, bem 

como por e-mail enviado por este confessando a dívida e solicitando prazo 

para pagamento, id. 5358335 e 5358330, não havendo que se falar em 

dano moral e inexistindo periculum in mora que justifique a liminar 

concedida, devendo ser cancelada. Requer a condenação do autor em 
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litigância de má fé e em se de pedido contraposto requer a condenação 

em dano moral e material do autor. Em sede de impugnação observo que a 

parte autora alega que não há nos autos elementos lícitos que indiquem a 

concordância do autor com o suposto débito, alegando que a assinatura 

que consta na nota promissória não coincide com a assinatura que o autor 

possui em seu cartão autográfico junto ao banco, bem como que o e-mail 

anexado deve ter sofrido alguma edição. Verifica-se que, o autor 

confessou na exordial que manteve relações comerciais com o reclamado 

há muitos anos e a despeito das argumentações trazidas em sua 

impugnação, o mesmo, não foi capaz de afastar a veracidade dos 

documentos anexados pelo requerido em contestação. Consta nos autos 

uma nota promissória assinada e, apesar da alegação do reclamante de 

que a assinatura não coincide com a atual do autor, o e-mail por si só 

demonstra a existência de dívida do autor para com o requerido, não 

conseguindo demonstrar a ilegalidade do protesto. Inocorrente, portanto, 

qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada 

pelas partes Requeridas, ante a efetiva comprovação da relação jurídica 

entre as partes. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na 

inicial são improcedentes. No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, posto que o 

reclamado alega existência de dano material no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), referente a despesas com honorários advocatícios, contudo, 

não demonstra tais gastos, não anexando documentos comprobatórios, e 

ainda quanto ao pedido de dano moral, o mesmo não merece prosperar 

por se tratar de mero aborrecimento. Há pedido de dano patrimonial – 

perdas e danos – decorrente da contratação de advogado, o qual é 

improcedente diante de existir previsão expressa de que a sentença de 

primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de 

advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé – Lei n. 

9.099/1995, art. 55, caput. Não bastasse isso, a verba honorária pela qual 

responde a parte adversa restringe-se àquela decorrente da sucumbência 

em segundo grau no Juizado Especial Cível, não podendo a condenação 

alcançar honorários pactuados particularmente e sem qualquer 

interferência da outra parte ou Poder Judiciário, sob pena de se utilizar o 

mesmo fundamento quando da improcedência de uma ação em que a parte 

adversa, igualmente, precisou contratar advogado para se defender/exigir 

o direito, fato prejudicial ao acesso à justiça e todo o sistema do Juizado 

Especial Cível criado pela Lei n 9.099/1995. Sobre o tema o Superior 

Tribunal de Justiça, por sua 2ª Seção, no julgamento do EREsp 

1.155.527/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, firmou o entendimento de que 

é incabível, por ausência de ato ilícito gerador de dano indenizável, o 

reembolso pela parte adversa dos honorários advocatícios contratados. 

No referido embargos de divergência, a Ministra Nancy Andrighi, revendo 

seu posicionamento anterior no REsp 1.027.797/MG, do qual foi relatora, 

consignou no voto-vista que os honorários contratuais relativos à atuação 

em juízo não são considerados perdas e danos para fins de indenização, 

uma vez que há mecanismo próprio de responsabilização de quem resulta 

vencido em sua pretensão, seja no exercício da ação ou de defesa. 

Nesses termos, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. VALOR 

RAZOÁVEL. 1. A contratação de advogado, por si só, não enseja danos 

materiais, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada 

judicialmente. 2. Hipótese em que o mandante também é advogado e houve 

contratação para acompanhamento de inquérito que não levou sequer ao 

indiciamento do recorrente. 3. “É possível a intervenção desta Corte para 

reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral apenas nos 

casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostre 

irrisório ou exagerado, situação que não ocorreu no caso concreto” 

(AgRg no Ag 634.288/MG, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJ 10.09.2007). 4. 

Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no REsp 1229482 / SP; Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO; TERCEIRA TURMA; Data do 

Julgamento: 20/11/2012; Data da Publicação/Fonte: DJe 23/11/2012) “(...) 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEVIDA NA SISTEMÁTICA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(...) A restituição de honorários contratuais ao autor não merece 

acolhimento, na medida que a contratação de advogado é decisão pessoal 

do consumidor, mormente na hipótese dos autos em que a assistência de 

advogado é facultativa. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ-RS. 

Recurso Cível Nº 71004455010, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 22/04/2014). Já 

decidiu o STJ que “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral” (REsp 

689213/RJ, rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 11.12.2006). Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil; REVOGO 

a liminar deferida em exame sumário, id. 5358186; JULGO IMPROCEDENTE 

O PEDIDO CONTRAPOSTO; Deixo de condenar a parte autora em litigância 

de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no 

art. 80 do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 26 de 

março de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO Juíza Leiga 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010048-57.2015.8.11.0038 REQUERENTE: AMILTON CESAR MONTANI 

REQUERIDO: NELSON EVANGELISTA MACHADO, CARTORIO DO 2º 

OFICIO - PROTESTO DE TITULOS E NOTAS DA COMARCA DE PONTES E 

LACERDA MT, NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por AMILTON CESAR MONTANI em face do 

CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE PONTES E LACERDA, na pessoa de seu 

tabelião NAZÁRIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR e NELSON EVANGELISTA 

MACHADO. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. O requerido Nelson 

Evangelista Machado, alegou conflito de competência, pois o protesto foi 

realizado na comarca de Pontes e Lacerda, sendo portando este juízo 

incompetente. Na hipótese dos autos prevê o artigo 4, III da Lei 9.099/95: 

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do 

foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele 

exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a 

obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato 

ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Desta 

feita, ante a competência do domicilio do autor, rejeito a preliminar 

suscitada. Em relação à ilegitimidade passiva do CARTÓRIO DO 2º OFICIO 

DE PONTES E LACERDA, em que pese a irregularidade apresentada na 

exordial, pois o o tabelionato, em razão da ausência de personalidade 

jurídica, não possui legitimidade passiva para figurar como parte 

reclamada, cabendo ao titular do período em que os fatos ocorreram, na 
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hipótese o reclamado, quem foi regularmente citado, apresentou defesa e, 

diante dos princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis, entre os 

quais simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

DETERMINO a correção do polo para que passe a constar como reclamado 

apenas NAZÁRIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR, não como representante do 

CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE PONTES E LACERDA, e analiso o mérito. É do 

tabelião a responsabilidade pelos danos que seus prepostos causarem a 

terceiros – CRFB/88, art. 236 e art. 22 da Lei n. 8.935 /94. Nesses termos: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PROTESTO 

INDEVIDO. DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. TABELIÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE 

"TABELIONATO". 1. O Tabelionato de Registro de Protestos não detém 

legitimidade para responder o processo, pois é ente despersonalizado. 

Eventual responsabilidade é exclusiva e pessoal do titular da serventia, 

conforme a leitura conjunta do art. 236 da Constituição Federal de 1988, 

do art. 22 da Lei n. 8.935/94 e do art. 38 da Lei n. 9.492/97. 2. (...)”. (TJ-RS 

- AC: 70032800377 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, 

Data de Julgamento: 13/02/2012, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 16/02/2012) No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas trazidas aos 

autos são suficientes para a solução da lide. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Há precedente do STJ no sentido de que "a atividade notarial não é regida 

pelo CDC" (AgRg no Ag 1155677/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 07/10/2009 e REsp 

625.144/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 

29.05.2006), prevendo a Lei n. 9.099/1995, art. 32, que “Todos os meios 

de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são 

hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes”. Não 

desconheço precedente em sentido contrário (REsp 1163652 / PE, 2ª 

Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, J. 01/06/2010) que aponta a 

aplicação à atividade notarial, contudo da leitura do seu conteúdo aferi que 

não fundamentou isso, limitando-se a constar apenas da ementa que “O 

Código de Defesa do Consumidor aplica-se à atividade notarial”. Sustenta 

a parte reclamante que teve seu nome protestado em razão de dívida 

desconhecida, por responsabilidade dos reclamados, gerando danos de 

ordem moral. Em sede de contestação, sustenta o reclamado Nazário 

Joaquim Cayres Junior, que lhe foi apresentado nota promissória para 

protesto e após a avaliação do título e documentos, este realizou o 

protesto, não tendo o autor comprovado o dano alegado. O reclamado 

CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE PONTES E LACERDA, representado por seu 

tabelião, alega que não possui personalidade jurídica própria não podendo 

ser considerado como pessoa formal, devendo a ação ser proposta 

somente contra o apresentante do título. Após citado, o requerido Nelson 

Evangelista Machado afirma que, a dívida resta comprovada nos autos por 

meio de uma nota promissória assinada pelo autor em 20/12/2013, bem 

como por e-mail enviado por este confessando a dívida e solicitando prazo 

para pagamento, id. 5358335 e 5358330, não havendo que se falar em 

dano moral e inexistindo periculum in mora que justifique a liminar 

concedida, devendo ser cancelada. Requer a condenação do autor em 

litigância de má fé e em se de pedido contraposto requer a condenação 

em dano moral e material do autor. Em sede de impugnação observo que a 

parte autora alega que não há nos autos elementos lícitos que indiquem a 

concordância do autor com o suposto débito, alegando que a assinatura 

que consta na nota promissória não coincide com a assinatura que o autor 

possui em seu cartão autográfico junto ao banco, bem como que o e-mail 

anexado deve ter sofrido alguma edição. Verifica-se que, o autor 

confessou na exordial que manteve relações comerciais com o reclamado 

há muitos anos e a despeito das argumentações trazidas em sua 

impugnação, o mesmo, não foi capaz de afastar a veracidade dos 

documentos anexados pelo requerido em contestação. Consta nos autos 

uma nota promissória assinada e, apesar da alegação do reclamante de 

que a assinatura não coincide com a atual do autor, o e-mail por si só 

demonstra a existência de dívida do autor para com o requerido, não 

conseguindo demonstrar a ilegalidade do protesto. Inocorrente, portanto, 

qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada 

pelas partes Requeridas, ante a efetiva comprovação da relação jurídica 

entre as partes. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na 

inicial são improcedentes. No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, posto que o 

reclamado alega existência de dano material no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), referente a despesas com honorários advocatícios, contudo, 

não demonstra tais gastos, não anexando documentos comprobatórios, e 

ainda quanto ao pedido de dano moral, o mesmo não merece prosperar 

por se tratar de mero aborrecimento. Há pedido de dano patrimonial – 

perdas e danos – decorrente da contratação de advogado, o qual é 

improcedente diante de existir previsão expressa de que a sentença de 

primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de 

advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé – Lei n. 

9.099/1995, art. 55, caput. Não bastasse isso, a verba honorária pela qual 

responde a parte adversa restringe-se àquela decorrente da sucumbência 

em segundo grau no Juizado Especial Cível, não podendo a condenação 

alcançar honorários pactuados particularmente e sem qualquer 

interferência da outra parte ou Poder Judiciário, sob pena de se utilizar o 

mesmo fundamento quando da improcedência de uma ação em que a parte 

adversa, igualmente, precisou contratar advogado para se defender/exigir 

o direito, fato prejudicial ao acesso à justiça e todo o sistema do Juizado 

Especial Cível criado pela Lei n 9.099/1995. Sobre o tema o Superior 

Tribunal de Justiça, por sua 2ª Seção, no julgamento do EREsp 

1.155.527/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, firmou o entendimento de que 

é incabível, por ausência de ato ilícito gerador de dano indenizável, o 

reembolso pela parte adversa dos honorários advocatícios contratados. 

No referido embargos de divergência, a Ministra Nancy Andrighi, revendo 

seu posicionamento anterior no REsp 1.027.797/MG, do qual foi relatora, 

consignou no voto-vista que os honorários contratuais relativos à atuação 

em juízo não são considerados perdas e danos para fins de indenização, 

uma vez que há mecanismo próprio de responsabilização de quem resulta 

vencido em sua pretensão, seja no exercício da ação ou de defesa. 

Nesses termos, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. VALOR 

RAZOÁVEL. 1. A contratação de advogado, por si só, não enseja danos 

materiais, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada 

judicialmente. 2. Hipótese em que o mandante também é advogado e houve 

contratação para acompanhamento de inquérito que não levou sequer ao 

indiciamento do recorrente. 3. “É possível a intervenção desta Corte para 

reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral apenas nos 

casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostre 

irrisório ou exagerado, situação que não ocorreu no caso concreto” 

(AgRg no Ag 634.288/MG, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJ 10.09.2007). 4. 

Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no REsp 1229482 / SP; Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO; TERCEIRA TURMA; Data do 

Julgamento: 20/11/2012; Data da Publicação/Fonte: DJe 23/11/2012) “(...) 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEVIDA NA SISTEMÁTICA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(...) A restituição de honorários contratuais ao autor não merece 

acolhimento, na medida que a contratação de advogado é decisão pessoal 

do consumidor, mormente na hipótese dos autos em que a assistência de 

advogado é facultativa. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ-RS. 

Recurso Cível Nº 71004455010, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 22/04/2014). Já 

decidiu o STJ que “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral” (REsp 

689213/RJ, rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 11.12.2006). Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil; REVOGO 

a liminar deferida em exame sumário, id. 5358186; JULGO IMPROCEDENTE 

O PEDIDO CONTRAPOSTO; Deixo de condenar a parte autora em litigância 

de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no 

art. 80 do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 26 de 

março de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO Juíza Leiga 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 
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intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito
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Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON CESAR MONTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

IVO FERREIRA MARQUES OAB - MT0018469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR (REQUERIDO)

CARTORIO DO 2º OFICIO - PROTESTO DE TITULOS E NOTAS DA 

COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (REQUERIDO)

NELSON EVANGELISTA MACHADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B (ADVOGADO)

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010048-57.2015.8.11.0038 REQUERENTE: AMILTON CESAR MONTANI 

REQUERIDO: NELSON EVANGELISTA MACHADO, CARTORIO DO 2º 

OFICIO - PROTESTO DE TITULOS E NOTAS DA COMARCA DE PONTES E 

LACERDA MT, NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por AMILTON CESAR MONTANI em face do 

CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE PONTES E LACERDA, na pessoa de seu 

tabelião NAZÁRIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR e NELSON EVANGELISTA 

MACHADO. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. O requerido Nelson 

Evangelista Machado, alegou conflito de competência, pois o protesto foi 

realizado na comarca de Pontes e Lacerda, sendo portando este juízo 

incompetente. Na hipótese dos autos prevê o artigo 4, III da Lei 9.099/95: 

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do 

foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele 

exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a 

obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato 

ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Desta 

feita, ante a competência do domicilio do autor, rejeito a preliminar 

suscitada. Em relação à ilegitimidade passiva do CARTÓRIO DO 2º OFICIO 

DE PONTES E LACERDA, em que pese a irregularidade apresentada na 

exordial, pois o o tabelionato, em razão da ausência de personalidade 

jurídica, não possui legitimidade passiva para figurar como parte 

reclamada, cabendo ao titular do período em que os fatos ocorreram, na 

hipótese o reclamado, quem foi regularmente citado, apresentou defesa e, 

diante dos princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis, entre os 

quais simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

DETERMINO a correção do polo para que passe a constar como reclamado 

apenas NAZÁRIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR, não como representante do 

CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE PONTES E LACERDA, e analiso o mérito. É do 

tabelião a responsabilidade pelos danos que seus prepostos causarem a 

terceiros – CRFB/88, art. 236 e art. 22 da Lei n. 8.935 /94. Nesses termos: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PROTESTO 

INDEVIDO. DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. TABELIÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE 

"TABELIONATO". 1. O Tabelionato de Registro de Protestos não detém 

legitimidade para responder o processo, pois é ente despersonalizado. 

Eventual responsabilidade é exclusiva e pessoal do titular da serventia, 

conforme a leitura conjunta do art. 236 da Constituição Federal de 1988, 

do art. 22 da Lei n. 8.935/94 e do art. 38 da Lei n. 9.492/97. 2. (...)”. (TJ-RS 

- AC: 70032800377 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, 

Data de Julgamento: 13/02/2012, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 16/02/2012) No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas trazidas aos 

autos são suficientes para a solução da lide. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Há precedente do STJ no sentido de que "a atividade notarial não é regida 

pelo CDC" (AgRg no Ag 1155677/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 07/10/2009 e REsp 

625.144/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 

29.05.2006), prevendo a Lei n. 9.099/1995, art. 32, que “Todos os meios 

de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são 

hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes”. Não 

desconheço precedente em sentido contrário (REsp 1163652 / PE, 2ª 

Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, J. 01/06/2010) que aponta a 

aplicação à atividade notarial, contudo da leitura do seu conteúdo aferi que 

não fundamentou isso, limitando-se a constar apenas da ementa que “O 

Código de Defesa do Consumidor aplica-se à atividade notarial”. Sustenta 

a parte reclamante que teve seu nome protestado em razão de dívida 

desconhecida, por responsabilidade dos reclamados, gerando danos de 

ordem moral. Em sede de contestação, sustenta o reclamado Nazário 

Joaquim Cayres Junior, que lhe foi apresentado nota promissória para 

protesto e após a avaliação do título e documentos, este realizou o 

protesto, não tendo o autor comprovado o dano alegado. O reclamado 

CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE PONTES E LACERDA, representado por seu 

tabelião, alega que não possui personalidade jurídica própria não podendo 

ser considerado como pessoa formal, devendo a ação ser proposta 

somente contra o apresentante do título. Após citado, o requerido Nelson 

Evangelista Machado afirma que, a dívida resta comprovada nos autos por 

meio de uma nota promissória assinada pelo autor em 20/12/2013, bem 

como por e-mail enviado por este confessando a dívida e solicitando prazo 

para pagamento, id. 5358335 e 5358330, não havendo que se falar em 

dano moral e inexistindo periculum in mora que justifique a liminar 

concedida, devendo ser cancelada. Requer a condenação do autor em 

litigância de má fé e em se de pedido contraposto requer a condenação 

em dano moral e material do autor. Em sede de impugnação observo que a 

parte autora alega que não há nos autos elementos lícitos que indiquem a 

concordância do autor com o suposto débito, alegando que a assinatura 

que consta na nota promissória não coincide com a assinatura que o autor 

possui em seu cartão autográfico junto ao banco, bem como que o e-mail 

anexado deve ter sofrido alguma edição. Verifica-se que, o autor 

confessou na exordial que manteve relações comerciais com o reclamado 

há muitos anos e a despeito das argumentações trazidas em sua 

impugnação, o mesmo, não foi capaz de afastar a veracidade dos 

documentos anexados pelo requerido em contestação. Consta nos autos 

uma nota promissória assinada e, apesar da alegação do reclamante de 

que a assinatura não coincide com a atual do autor, o e-mail por si só 

demonstra a existência de dívida do autor para com o requerido, não 

conseguindo demonstrar a ilegalidade do protesto. Inocorrente, portanto, 

qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada 

pelas partes Requeridas, ante a efetiva comprovação da relação jurídica 

entre as partes. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na 

inicial são improcedentes. No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, posto que o 

reclamado alega existência de dano material no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), referente a despesas com honorários advocatícios, contudo, 

não demonstra tais gastos, não anexando documentos comprobatórios, e 

ainda quanto ao pedido de dano moral, o mesmo não merece prosperar 

por se tratar de mero aborrecimento. Há pedido de dano patrimonial – 

perdas e danos – decorrente da contratação de advogado, o qual é 

improcedente diante de existir previsão expressa de que a sentença de 

primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de 

advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé – Lei n. 

9.099/1995, art. 55, caput. Não bastasse isso, a verba honorária pela qual 

responde a parte adversa restringe-se àquela decorrente da sucumbência 

em segundo grau no Juizado Especial Cível, não podendo a condenação 

alcançar honorários pactuados particularmente e sem qualquer 

interferência da outra parte ou Poder Judiciário, sob pena de se utilizar o 

mesmo fundamento quando da improcedência de uma ação em que a parte 

adversa, igualmente, precisou contratar advogado para se defender/exigir 

o direito, fato prejudicial ao acesso à justiça e todo o sistema do Juizado 

Especial Cível criado pela Lei n 9.099/1995. Sobre o tema o Superior 
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Tribunal de Justiça, por sua 2ª Seção, no julgamento do EREsp 

1.155.527/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, firmou o entendimento de que 

é incabível, por ausência de ato ilícito gerador de dano indenizável, o 

reembolso pela parte adversa dos honorários advocatícios contratados. 

No referido embargos de divergência, a Ministra Nancy Andrighi, revendo 

seu posicionamento anterior no REsp 1.027.797/MG, do qual foi relatora, 

consignou no voto-vista que os honorários contratuais relativos à atuação 

em juízo não são considerados perdas e danos para fins de indenização, 

uma vez que há mecanismo próprio de responsabilização de quem resulta 

vencido em sua pretensão, seja no exercício da ação ou de defesa. 

Nesses termos, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. VALOR 

RAZOÁVEL. 1. A contratação de advogado, por si só, não enseja danos 

materiais, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada 

judicialmente. 2. Hipótese em que o mandante também é advogado e houve 

contratação para acompanhamento de inquérito que não levou sequer ao 

indiciamento do recorrente. 3. “É possível a intervenção desta Corte para 

reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral apenas nos 

casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostre 

irrisório ou exagerado, situação que não ocorreu no caso concreto” 

(AgRg no Ag 634.288/MG, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJ 10.09.2007). 4. 

Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no REsp 1229482 / SP; Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO; TERCEIRA TURMA; Data do 

Julgamento: 20/11/2012; Data da Publicação/Fonte: DJe 23/11/2012) “(...) 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEVIDA NA SISTEMÁTICA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(...) A restituição de honorários contratuais ao autor não merece 

acolhimento, na medida que a contratação de advogado é decisão pessoal 

do consumidor, mormente na hipótese dos autos em que a assistência de 

advogado é facultativa. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ-RS. 

Recurso Cível Nº 71004455010, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 22/04/2014). Já 

decidiu o STJ que “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral” (REsp 

689213/RJ, rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 11.12.2006). Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil; REVOGO 

a liminar deferida em exame sumário, id. 5358186; JULGO IMPROCEDENTE 

O PEDIDO CONTRAPOSTO; Deixo de condenar a parte autora em litigância 

de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no 

art. 80 do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 26 de 

março de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO Juíza Leiga 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010361-23.2012.8.11.0038 REQUERENTE: JULIANO MARQUES 

RIBEIRO REQUERIDO: UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação 

por quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 
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mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 27 de março de 2018 - 11:53:56. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010361-23.2012.8.11.0038 REQUERENTE: JULIANO MARQUES 

RIBEIRO REQUERIDO: UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação 

por quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 
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e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 27 de março de 2018 - 11:53:56. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010361-23.2012.8.11.0038 REQUERENTE: JULIANO MARQUES 

RIBEIRO REQUERIDO: UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação 

por quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 
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que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 27 de março de 2018 - 11:53:56. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010361-23.2012.8.11.0038 REQUERENTE: JULIANO MARQUES 

RIBEIRO REQUERIDO: UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação 

por quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 
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seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 27 de março de 2018 - 11:53:56. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000026-54.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000026-54.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: RODRIGO FRANCISCO DE 

SOUZA EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – rito da Lei n. 

12.153/2009 -, ajuizada pelo(a) exequente em epígrafe em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa jurídica de direito público interno), 

cuja competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através 

do critério econômico – ações que não ultrapassam o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos - e material – cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 

12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos 

locais em que estiver instalado – Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, permite que seja 

dispensada a realização de audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar a defesa, assim como possível o processamento com 

base no procedimento do art. 730 e ss. do CPC/NCPC, arts. 535, caput, 

910, caput e §§, aplicado subsidiariamente – Lei n.12.153/2009, art. 27 e 

Enunciado n. 3 do XIII Encontro em Cuiabá-MT: É dever do Estado prestar 

assistência judiciária aos necessitados, inclusive nos locais onde não 

instalada a Defensoria Pública, desativada essa (retrocesso), ou, 

instalada, é insuficiente para o atendimento da demanda na Comarca – 

CRFB/88, art. 5º, XXXV, LXXIV e LXXVIII. Existente pedido certo, líquido e 

exigível de pagamento em desfavor do devedor/executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) credor(a)/exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial em seu favor 

pelo cartório do juízo - art. 22, § 1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. Isso 

posto, por prescindível a audiência de conciliação e possibilidade de que 

seja feita/apresentada por escrito, assim como antecipar o fato de que a 

Procuradoria do Estado não mandará profissional para eventuais 

audiências agendadas na Comarca, DETERMINO que cite/intime a Fazenda 

Pública devedora/executada para OPOR embargos/impugnação no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias - CPC, art. 730, com redação dada pelo art. 1º – 

B, da Lei n. 9.494/1997, acrescentado pela MP n. 2.180-35/2001/NCPC, 

arts. 535, caput, 910, caput e §§ -, e, querendo, MANIFESTAR sobre 

débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º do art. 100 da 

CRFB/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento no processo - art. 100, §§ 9º e 10, da CRFB/88. Caso 

apresentado no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, os 

embargos/impugnação serão interpostos nos próprios autos, por medida 

de economia processual - Enunciado n. 3, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá-MT. Ademais, na hipótese da parte devedora/executada NÃO 

APRESENTAR EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO à execução, deixando o prazo 

transcorrer in albis, desde já DETERMINO, sucessivamente: a) elaboração 

do cálculo nos termos do Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de agosto de 

2017, DJE n.10086, publicado em 23/8/2017, e Lei Estadual n. 10.656/2017, 

DOE 28/12/2017, p. 4; b) expedição de ofício requisitório; c) intimação das 

partes do teor do ofício requisitório. Por fim, nada impugnado ou requerido 

pelas partes, DETERMINO, por tratar de obrigação de pagar quantia certa e 

diante do atual entendimento de inaplicável Enunciado n. 4, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT, a entrega/envio da requisição à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório na hipótese de 

créditos com valor inferior a 100 UPFs/MT, quando após a entrada em 

vigor da Lei Estadual n. 10.656/2017, para que pague no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias/2 (dois) meses, mediante depósito na agência de 

banco oficial mais próxima da residência do credor/exequente ou depósito 

na Conta Única vinculado ao processo em epígrafe, cujo desatendimento 

resultará no imediato sequestro do numerário suficiente ao cumprimento 

da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública – CF, art. 100; 

CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e II, 910, caput e §§ -, Lei 

n. 12.153/2009, arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 10.656/2017, DOE 

28/12/2017, p. 4. Em sendo necessário decidir algo diverso, volte-me 

concluso. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 30 de março de 2018 

- 21:29:22. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000026-54.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000026-54.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: RODRIGO FRANCISCO DE 

SOUZA EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – rito da Lei n. 

12.153/2009 -, ajuizada pelo(a) exequente em epígrafe em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa jurídica de direito público interno), 

cuja competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através 

do critério econômico – ações que não ultrapassam o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos - e material – cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 

12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos 

locais em que estiver instalado – Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, permite que seja 

dispensada a realização de audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar a defesa, assim como possível o processamento com 

base no procedimento do art. 730 e ss. do CPC/NCPC, arts. 535, caput, 

910, caput e §§, aplicado subsidiariamente – Lei n.12.153/2009, art. 27 e 

Enunciado n. 3 do XIII Encontro em Cuiabá-MT: É dever do Estado prestar 

assistência judiciária aos necessitados, inclusive nos locais onde não 

instalada a Defensoria Pública, desativada essa (retrocesso), ou, 

instalada, é insuficiente para o atendimento da demanda na Comarca – 

CRFB/88, art. 5º, XXXV, LXXIV e LXXVIII. Existente pedido certo, líquido e 

exigível de pagamento em desfavor do devedor/executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) credor(a)/exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial em seu favor 

pelo cartório do juízo - art. 22, § 1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. Isso 

posto, por prescindível a audiência de conciliação e possibilidade de que 

seja feita/apresentada por escrito, assim como antecipar o fato de que a 

Procuradoria do Estado não mandará profissional para eventuais 

audiências agendadas na Comarca, DETERMINO que cite/intime a Fazenda 

Pública devedora/executada para OPOR embargos/impugnação no prazo 
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máximo de 30 (trinta) dias - CPC, art. 730, com redação dada pelo art. 1º – 

B, da Lei n. 9.494/1997, acrescentado pela MP n. 2.180-35/2001/NCPC, 

arts. 535, caput, 910, caput e §§ -, e, querendo, MANIFESTAR sobre 

débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º do art. 100 da 

CRFB/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento no processo - art. 100, §§ 9º e 10, da CRFB/88. Caso 

apresentado no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, os 

embargos/impugnação serão interpostos nos próprios autos, por medida 

de economia processual - Enunciado n. 3, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá-MT. Ademais, na hipótese da parte devedora/executada NÃO 

APRESENTAR EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO à execução, deixando o prazo 

transcorrer in albis, desde já DETERMINO, sucessivamente: a) elaboração 

do cálculo nos termos do Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de agosto de 

2017, DJE n.10086, publicado em 23/8/2017, e Lei Estadual n. 10.656/2017, 

DOE 28/12/2017, p. 4; b) expedição de ofício requisitório; c) intimação das 

partes do teor do ofício requisitório. Por fim, nada impugnado ou requerido 

pelas partes, DETERMINO, por tratar de obrigação de pagar quantia certa e 

diante do atual entendimento de inaplicável Enunciado n. 4, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT, a entrega/envio da requisição à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório na hipótese de 

créditos com valor inferior a 100 UPFs/MT, quando após a entrada em 

vigor da Lei Estadual n. 10.656/2017, para que pague no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias/2 (dois) meses, mediante depósito na agência de 

banco oficial mais próxima da residência do credor/exequente ou depósito 

na Conta Única vinculado ao processo em epígrafe, cujo desatendimento 

resultará no imediato sequestro do numerário suficiente ao cumprimento 

da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública – CF, art. 100; 

CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e II, 910, caput e §§ -, Lei 

n. 12.153/2009, arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 10.656/2017, DOE 

28/12/2017, p. 4. Em sendo necessário decidir algo diverso, volte-me 

concluso. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 30 de março de 2018 

- 21:29:22. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000025-69.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000025-69.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: RODRIGO FRANCISCO DE 

SOUZA EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – rito da Lei n. 

12.153/2009 -, ajuizada pelo(a) exequente em epígrafe em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa jurídica de direito público interno), 

cuja competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através 

do critério econômico – ações que não ultrapassam o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos - e material – cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 

12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos 

locais em que estiver instalado – Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, permite que seja 

dispensada a realização de audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar a defesa, assim como possível o processamento com 

base no procedimento do art. 730 e ss. do CPC/NCPC, arts. 535, caput, 

910, caput e §§, aplicado subsidiariamente – Lei n.12.153/2009, art. 27 e 

Enunciado n. 3 do XIII Encontro em Cuiabá-MT: É dever do Estado prestar 

assistência judiciária aos necessitados, inclusive nos locais onde não 

instalada a Defensoria Pública, desativada essa (retrocesso), ou, 

instalada, é insuficiente para o atendimento da demanda na Comarca – 

CRFB/88, art. 5º, XXXV, LXXIV e LXXVIII. Existente pedido certo, líquido e 

exigível de pagamento em desfavor do devedor/executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) credor(a)/exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial em seu favor 

pelo cartório do juízo - art. 22, § 1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. Isso 

posto, por prescindível a audiência de conciliação e possibilidade de que 

seja feita/apresentada por escrito, assim como antecipar o fato de que a 

Procuradoria do Estado não mandará profissional para eventuais 

audiências agendadas na Comarca, DETERMINO que cite/intime a Fazenda 

Pública devedora/executada para OPOR embargos/impugnação no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias - CPC, art. 730, com redação dada pelo art. 1º – 

B, da Lei n. 9.494/1997, acrescentado pela MP n. 2.180-35/2001/NCPC, 

arts. 535, caput, 910, caput e §§ -, e, querendo, MANIFESTAR sobre 

débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º do art. 100 da 

CRFB/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento no processo - art. 100, §§ 9º e 10, da CRFB/88. Caso 

apresentado no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, os 

embargos/impugnação serão interpostos nos próprios autos, por medida 

de economia processual - Enunciado n. 3, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá-MT. Ademais, na hipótese da parte devedora/executada NÃO 

APRESENTAR EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO à execução, deixando o prazo 

transcorrer in albis, desde já DETERMINO, sucessivamente: a) elaboração 

do cálculo nos termos do Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de agosto de 

2017, DJE n.10086, publicado em 23/8/2017, e Lei Estadual n. 10.656/2017, 

DOE 28/12/2017, p. 4; b) expedição de ofício requisitório; c) intimação das 

partes do teor do ofício requisitório. Por fim, nada impugnado ou requerido 

pelas partes, DETERMINO, por tratar de obrigação de pagar quantia certa e 

diante do atual entendimento de inaplicável Enunciado n. 4, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT, a entrega/envio da requisição à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório na hipótese de 

créditos com valor inferior a 100 UPFs/MT, quando após a entrada em 

vigor da Lei Estadual n. 10.656/2017, para que pague no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias/2 (dois) meses, mediante depósito na agência de 

banco oficial mais próxima da residência do credor/exequente ou depósito 

na Conta Única vinculado ao processo em epígrafe, cujo desatendimento 

resultará no imediato sequestro do numerário suficiente ao cumprimento 

da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública – CF, art. 100; 

CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e II, 910, caput e §§ -, Lei 

n. 12.153/2009, arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 10.656/2017, DOE 

28/12/2017, p. 4. Em sendo necessário decidir algo diverso, volte-me 

concluso. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 30 de março de 2018 

- 21:32:34. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000025-69.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000025-69.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: RODRIGO FRANCISCO DE 

SOUZA EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – rito da Lei n. 

12.153/2009 -, ajuizada pelo(a) exequente em epígrafe em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa jurídica de direito público interno), 

cuja competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através 

do critério econômico – ações que não ultrapassam o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos - e material – cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 

12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos 

locais em que estiver instalado – Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, permite que seja 

dispensada a realização de audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar a defesa, assim como possível o processamento com 

base no procedimento do art. 730 e ss. do CPC/NCPC, arts. 535, caput, 

910, caput e §§, aplicado subsidiariamente – Lei n.12.153/2009, art. 27 e 

Enunciado n. 3 do XIII Encontro em Cuiabá-MT: É dever do Estado prestar 

assistência judiciária aos necessitados, inclusive nos locais onde não 

instalada a Defensoria Pública, desativada essa (retrocesso), ou, 

instalada, é insuficiente para o atendimento da demanda na Comarca – 

CRFB/88, art. 5º, XXXV, LXXIV e LXXVIII. Existente pedido certo, líquido e 
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exigível de pagamento em desfavor do devedor/executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) credor(a)/exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial em seu favor 

pelo cartório do juízo - art. 22, § 1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. Isso 

posto, por prescindível a audiência de conciliação e possibilidade de que 

seja feita/apresentada por escrito, assim como antecipar o fato de que a 

Procuradoria do Estado não mandará profissional para eventuais 

audiências agendadas na Comarca, DETERMINO que cite/intime a Fazenda 

Pública devedora/executada para OPOR embargos/impugnação no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias - CPC, art. 730, com redação dada pelo art. 1º – 

B, da Lei n. 9.494/1997, acrescentado pela MP n. 2.180-35/2001/NCPC, 

arts. 535, caput, 910, caput e §§ -, e, querendo, MANIFESTAR sobre 

débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º do art. 100 da 

CRFB/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento no processo - art. 100, §§ 9º e 10, da CRFB/88. Caso 

apresentado no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, os 

embargos/impugnação serão interpostos nos próprios autos, por medida 

de economia processual - Enunciado n. 3, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá-MT. Ademais, na hipótese da parte devedora/executada NÃO 

APRESENTAR EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO à execução, deixando o prazo 

transcorrer in albis, desde já DETERMINO, sucessivamente: a) elaboração 

do cálculo nos termos do Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de agosto de 

2017, DJE n.10086, publicado em 23/8/2017, e Lei Estadual n. 10.656/2017, 

DOE 28/12/2017, p. 4; b) expedição de ofício requisitório; c) intimação das 

partes do teor do ofício requisitório. Por fim, nada impugnado ou requerido 

pelas partes, DETERMINO, por tratar de obrigação de pagar quantia certa e 

diante do atual entendimento de inaplicável Enunciado n. 4, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT, a entrega/envio da requisição à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório na hipótese de 

créditos com valor inferior a 100 UPFs/MT, quando após a entrada em 

vigor da Lei Estadual n. 10.656/2017, para que pague no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias/2 (dois) meses, mediante depósito na agência de 

banco oficial mais próxima da residência do credor/exequente ou depósito 

na Conta Única vinculado ao processo em epígrafe, cujo desatendimento 

resultará no imediato sequestro do numerário suficiente ao cumprimento 

da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública – CF, art. 100; 

CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e II, 910, caput e §§ -, Lei 

n. 12.153/2009, arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 10.656/2017, DOE 

28/12/2017, p. 4. Em sendo necessário decidir algo diverso, volte-me 

concluso. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 30 de março de 2018 

- 21:32:34. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000024-84.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000024-84.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: RODRIGO FRANCISCO DE 

SOUZA EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – rito da Lei n. 

12.153/2009 -, ajuizada pelo(a) exequente em epígrafe em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa jurídica de direito público interno), 

cuja competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através 

do critério econômico – ações que não ultrapassam o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos - e material – cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 

12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos 

locais em que estiver instalado – Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, permite que seja 

dispensada a realização de audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar a defesa, assim como possível o processamento com 

base no procedimento do art. 730 e ss. do CPC/NCPC, arts. 535, caput, 

910, caput e §§, aplicado subsidiariamente – Lei n.12.153/2009, art. 27 e 

Enunciado n. 3 do XIII Encontro em Cuiabá-MT: É dever do Estado prestar 

assistência judiciária aos necessitados, inclusive nos locais onde não 

instalada a Defensoria Pública, desativada essa (retrocesso), ou, 

instalada, é insuficiente para o atendimento da demanda na Comarca – 

CRFB/88, art. 5º, XXXV, LXXIV e LXXVIII. Existente pedido certo, líquido e 

exigível de pagamento em desfavor do devedor/executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) credor(a)/exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial em seu favor 

pelo cartório do juízo - art. 22, § 1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. Isso 

posto, por prescindível a audiência de conciliação e possibilidade de que 

seja feita/apresentada por escrito, assim como antecipar o fato de que a 

Procuradoria do Estado não mandará profissional para eventuais 

audiências agendadas na Comarca, DETERMINO que cite/intime a Fazenda 

Pública devedora/executada para OPOR embargos/impugnação no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias - CPC, art. 730, com redação dada pelo art. 1º – 

B, da Lei n. 9.494/1997, acrescentado pela MP n. 2.180-35/2001/NCPC, 

arts. 535, caput, 910, caput e §§ -, e, querendo, MANIFESTAR sobre 

débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º do art. 100 da 

CRFB/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento no processo - art. 100, §§ 9º e 10, da CRFB/88. Caso 

apresentado no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, os 

embargos/impugnação serão interpostos nos próprios autos, por medida 

de economia processual - Enunciado n. 3, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá-MT. Ademais, na hipótese da parte devedora/executada NÃO 

APRESENTAR EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO à execução, deixando o prazo 

transcorrer in albis, desde já DETERMINO, sucessivamente: a) elaboração 

do cálculo nos termos do Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de agosto de 

2017, DJE n.10086, publicado em 23/8/2017, e Lei Estadual n. 10.656/2017, 

DOE 28/12/2017, p. 4; b) expedição de ofício requisitório; c) intimação das 

partes do teor do ofício requisitório. Por fim, nada impugnado ou requerido 

pelas partes, DETERMINO, por tratar de obrigação de pagar quantia certa e 

diante do atual entendimento de inaplicável Enunciado n. 4, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT, a entrega/envio da requisição à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório na hipótese de 

créditos com valor inferior a 100 UPFs/MT, quando após a entrada em 

vigor da Lei Estadual n. 10.656/2017, para que pague no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias/2 (dois) meses, mediante depósito na agência de 

banco oficial mais próxima da residência do credor/exequente ou depósito 

na Conta Única vinculado ao processo em epígrafe, cujo desatendimento 

resultará no imediato sequestro do numerário suficiente ao cumprimento 

da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública – CF, art. 100; 

CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e II, 910, caput e §§ -, Lei 

n. 12.153/2009, arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 10.656/2017, DOE 

28/12/2017, p. 4. Em sendo necessário decidir algo diverso, volte-me 

concluso. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 30 de março de 2018 

- 21:36:50. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000024-84.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000024-84.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: RODRIGO FRANCISCO DE 

SOUZA EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – rito da Lei n. 

12.153/2009 -, ajuizada pelo(a) exequente em epígrafe em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa jurídica de direito público interno), 

cuja competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através 

do critério econômico – ações que não ultrapassam o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos - e material – cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 

12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos 

locais em que estiver instalado – Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, permite que seja 
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dispensada a realização de audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar a defesa, assim como possível o processamento com 

base no procedimento do art. 730 e ss. do CPC/NCPC, arts. 535, caput, 

910, caput e §§, aplicado subsidiariamente – Lei n.12.153/2009, art. 27 e 

Enunciado n. 3 do XIII Encontro em Cuiabá-MT: É dever do Estado prestar 

assistência judiciária aos necessitados, inclusive nos locais onde não 

instalada a Defensoria Pública, desativada essa (retrocesso), ou, 

instalada, é insuficiente para o atendimento da demanda na Comarca – 

CRFB/88, art. 5º, XXXV, LXXIV e LXXVIII. Existente pedido certo, líquido e 

exigível de pagamento em desfavor do devedor/executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) credor(a)/exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial em seu favor 

pelo cartório do juízo - art. 22, § 1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. Isso 

posto, por prescindível a audiência de conciliação e possibilidade de que 

seja feita/apresentada por escrito, assim como antecipar o fato de que a 

Procuradoria do Estado não mandará profissional para eventuais 

audiências agendadas na Comarca, DETERMINO que cite/intime a Fazenda 

Pública devedora/executada para OPOR embargos/impugnação no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias - CPC, art. 730, com redação dada pelo art. 1º – 

B, da Lei n. 9.494/1997, acrescentado pela MP n. 2.180-35/2001/NCPC, 

arts. 535, caput, 910, caput e §§ -, e, querendo, MANIFESTAR sobre 

débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º do art. 100 da 

CRFB/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento no processo - art. 100, §§ 9º e 10, da CRFB/88. Caso 

apresentado no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, os 

embargos/impugnação serão interpostos nos próprios autos, por medida 

de economia processual - Enunciado n. 3, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá-MT. Ademais, na hipótese da parte devedora/executada NÃO 

APRESENTAR EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO à execução, deixando o prazo 

transcorrer in albis, desde já DETERMINO, sucessivamente: a) elaboração 

do cálculo nos termos do Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de agosto de 

2017, DJE n.10086, publicado em 23/8/2017, e Lei Estadual n. 10.656/2017, 

DOE 28/12/2017, p. 4; b) expedição de ofício requisitório; c) intimação das 

partes do teor do ofício requisitório. Por fim, nada impugnado ou requerido 

pelas partes, DETERMINO, por tratar de obrigação de pagar quantia certa e 

diante do atual entendimento de inaplicável Enunciado n. 4, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT, a entrega/envio da requisição à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório na hipótese de 

créditos com valor inferior a 100 UPFs/MT, quando após a entrada em 

vigor da Lei Estadual n. 10.656/2017, para que pague no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias/2 (dois) meses, mediante depósito na agência de 

banco oficial mais próxima da residência do credor/exequente ou depósito 

na Conta Única vinculado ao processo em epígrafe, cujo desatendimento 

resultará no imediato sequestro do numerário suficiente ao cumprimento 

da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública – CF, art. 100; 

CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e II, 910, caput e §§ -, Lei 

n. 12.153/2009, arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 10.656/2017, DOE 

28/12/2017, p. 4. Em sendo necessário decidir algo diverso, volte-me 

concluso. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 30 de março de 2018 

- 21:36:50. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-18.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 2 de abril de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

MT0016773A-O A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/07/2018 Hora: 17:00, no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000009-18.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANA LUCIA 

DE OLIVEIRA SILVA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-50.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI BORGES MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 2 de abril de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA LUCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - MT0008311A A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/05/2018 

Hora: 15h15, no endereço ao final indicado. Processo: 

8010279-50.2016.8.11.0038; Valor causa: R$ 35.141,12; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: REQUERENTE: GRACIELI BORGES MARIA ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000001-41.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE DA ROCHA GENELHU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 2 de abril de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO FRANCISCO DE 

SOUZA - MT0019474A O presente mandado, extraído dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/07/2018 

Hora: 17:30, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000001-41.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) Partes do processo: 

REQUERENTE: CLEIDIANE DA ROCHA GENELHU ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-06.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:
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DEUSDETE PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010183-06.2014.8.11.0038 REQUERENTE: DEUSDETE PEREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: OI S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 

– rito da Lei n. 9.099/95 -, cujo trânsito em julgado foi certificado e o 

processo devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do retorno dos 

autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, assim como 

DETERMINO que intime as partes, uma vez que, além da iniciativa do 

credor para requerer o processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, art. 52 e 

ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o 

cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e 

oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - “Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 6 de 

outubro de 2017 - 21:51:09. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000231-20.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS PEIXOTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000231-20.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: DOMINGOS PEIXOTO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA 

Visto e bem examinado. Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE 

RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/DE ENTREGAR 

COISA PELA FAZENDA PÚBLICA – art. 12, da Lei n. 12.153/2009 -, 

proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT e ESTADO DE 

MATO GROSSO (pessoa jurídica de direito público interno), razão pela 

qual DETERMINO que intime o devedor/executado na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 

183, § 1º -, para que cumpra a sentença que reconheceu a obrigação de 

fornecer o medicamento CARVEDILOL 6,5mg e ESPIRONOLACTONA 

25mg, fazendo-o no prazo razoável e proporcional de 5 (cinco) dias, sob 

pena de, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela 

pelo resultado prático equivalente, determinar, de ofício ou a requerimento, 

as medidas necessárias à satisfação do exequente, entre as quais a 

imposição de multa, a busca e apreensão e o bloqueio de ativos/sequestro 

de valores das pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do 

que a fixação de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo 

Poder Público, advertindo que “O executado incidirá nas penas de 

litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, 

sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência” - 

NCPC, art. 536, § 3º -, assim como, no que couber, será aplicado o 

disposto no NCPC, art. 525, caput e §§, cujo prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado/devedor, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, iniciará 

daquela intimação. Sobre a possibilidade de bloqueio de ativos/sequestro 

de valores das pessoas jurídicas de direito público interno: “AGRAVO EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente público 

descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à autora, 

cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo nosocômio 

particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de valores em 

conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo 

ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. 

(Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - 

AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de 

Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 26/08/2015) A parte que apresentar este tipo de pedido 

deve juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a 

devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de 

forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação 

continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou 

relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para 

essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem prejuízo disso e diante da 

existência de Central de Regulação de Urgência e Emergência do Estado 

de Mato Grosso (CRUE/SES), a qual funciona em plantão de 24h (vinte e 

quatro horas), DETERMINO que seja enviado uma cópia reprográfica para 

o e-mail atcrue@ses.mt.gov.br, cujos telefones informados para eventual 

contato são (65) 9 9972-6713, (65) 9 9982-6102 e (66) 9 9984-6940. 

Cumpra, expedindo o necessário com URGÊNCIA. Intime. Às providências. 

Araputanga-MT, 2 de abril de 2018 - 13:34:07. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000064-66.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS SILVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000064-66.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: JESUS SILVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem examinado. Trato 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER/DE ENTREGAR COISA PELA FAZENDA PÚBLICA – 

art. 12, da Lei n. 12.153/2009 -, proposta em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO (pessoa jurídica de direito público interno), razão pela 

qual DETERMINO que intime o devedor/executado na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 

183, § 1º -, para que cumpra a sentença que reconheceu a obrigação de 

fornecer o medicamento DABIGRATANA/PRADAXA 110 mg, fazendo-o no 

prazo razoável e proporcional de 5 (cinco) dias, sob pena de, para a 

efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente, determinar, de ofício ou a requerimento, as medidas 
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necessárias à satisfação do exequente, entre as quais a imposição de 

multa, a busca e apreensão e o bloqueio de ativos/sequestro de valores 

das pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do que a 

fixação de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo 

Poder Público, advertindo que “O executado incidirá nas penas de 

litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, 

sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência” - 

NCPC, art. 536, § 3º -, assim como, no que couber, será aplicado o 

disposto no NCPC, art. 525, caput e §§, cujo prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado/devedor, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, iniciará 

daquela intimação. Sobre a possibilidade de bloqueio de ativos/sequestro 

de valores das pessoas jurídicas de direito público interno: “AGRAVO EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente público 

descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à autora, 

cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo nosocômio 

particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de valores em 

conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo 

ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. 

(Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - 

AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de 

Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 26/08/2015) A parte que apresentar este tipo de pedido 

deve juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a 

devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de 

forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação 

continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou 

relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para 

essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Cumpra, expedindo o necessário com 

URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 2 de abril de 2018 - 

13:28:55. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000430-42.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ANGELA APARECIDA COUTINHO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000430-42.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem 

examinado. Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/DE ENTREGAR COISA PELA 

FAZENDA PÚBLICA – art. 12, da Lei n. 12.153/2009 -, proposta em 

desfavor do MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT/ESTADO DE MATO 

GROSSO (pessoa jurídica de direito público interno), razão pela qual 

DETERMINO que intime o devedor/executado na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 

183, § 1º -, para que cumpra a sentença que reconheceu a obrigação de 

realizar exame de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PERNA DIREITA, 

fazendo-o no prazo razoável e proporcional de 5 (cinco) dias, sob pena 

de, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente, determinar, de ofício ou a requerimento, as 

medidas necessárias à satisfação do exequente, entre as quais a 

imposição de multa, a busca e apreensão e o bloqueio de ativos/sequestro 

de valores das pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do 

que a fixação de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo 

Poder Público, advertindo que “O executado incidirá nas penas de 

litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, 

sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência” - 

NCPC, art. 536, § 3º -, assim como, no que couber, será aplicado o 

disposto no NCPC, art. 525, caput e §§, cujo prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado/devedor, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, iniciará 

daquela intimação. Sobre a possibilidade de bloqueio de ativos/sequestro 

de valores das pessoas jurídicas de direito público interno: “AGRAVO EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente público 

descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à autora, 

cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo nosocômio 

particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de valores em 

conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo 

ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. 

(Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - 

AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de 

Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 26/08/2015) A parte que apresentar este tipo de pedido 

deve juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a 

devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de 

forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação 

continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou 

relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para 

essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Cumpra, expedindo o necessário com 

URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 2 de abril de 2018 - 

14:16:51. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-79.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000434-79.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MARIA AUXILIADORA DE SOUZA SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR - NCPC, 

art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, como 

substituto(a) processual de MARIA AUXILIADORA DE SOUZA SANTOS, 

em desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, entre pedidos outros, requer in 

initio litis e inaudita altera parte seja determinado a realização de 
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HEMODIÁLISE 3 (três) vezes na semana e fornecimento de AZATIOPRINA 

50mg, dando à causa o valor de R$. 5.000,00 (cinco mil reais). Narra que a 

paciente sofre de DOENÇA RENAL CRÔNICA, razão pela qual necessita 

fazer uso do tratamento e medicamento supracitado, contudo por não 

dispor de condição financeira, requereu o fornecimento junto à Secretaria 

Municipal de Saúde, contudo sem êxito. Atendidas as recomendações da 

CNGC, fora precedido de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – 

Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - 

art. 1.317, parágrafo único – e da prévia intimação dos gestores da área 

de saúde – arts. 1.307, 1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico - ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Aparentemente preenchidos 

os requisitos legais, recebo a petição inicial com seus documentos – Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 -, sendo orientação 

da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações envolvendo assistência à saúde 

devem ser instruídas, “tanto quanto possível, com os documentos originais 

e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH); relatórios médicos com 

descrição da doença, inclusive com o CID (Código Internacional de 

Doença), contendo prescrição de medicamentos, com denominação 

genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em 

geral, como posologia exata e o tempo estimado para o tratamento, 

segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e GM/MS nº 

2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a Resolução 

CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 'COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de Saúde de Mato 

Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e a 

legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública tem regra 

própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação” - 

Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há possibilidade de o magistrado 

antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior 

àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – sentença -, 

aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 275 e 

ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – 

NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar 

serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma ser portadora de DOENÇA RENAL CRÔNICA e a peça inicial 

veio acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o 

suso narrado, bem como o processo foi enviado ao NAT – Núcleo de 

Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja 

conclusão foi de que há urgência e que deve iniciar o tratamento com 

urgência. Esclareceu que o AZATIOPRINA é fornecido pelo SUS através 

de seus componentes básicos e que sua distribuição é de competência do 

gestor estadual. Há elementos que evidenciam a probabilidade do direito, 

cuja doença foi demonstrada e a forma/necessidade de tratamento, assim 

como presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

uma vez que a demora agrava a situação do(a) beneficiário(a) e pode 

resultar em morte ou perda de oportunidade, sendo verificado a 

irreversibilidade recíproca no caso diante da proporcionalidade entre os 

direitos envolvidos e afastando o risco mais grave, que seria a saúde da 

pessoa. No confronto entre a aparente irreversibilidade e o direito à saúde 

e, alguns casos, vida, prevalece estes – NCPC, art. 300 e ss.. Assim 

sendo, subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela 

provisória de urgência liminar, pela suficiência das provas apresentadas 

até o momento e, consequentemente, resultados negativos que podem 

advir da sua não concessão, ainda que pendente a oitiva da parte 

adversa e eventual instrução/cognição exauriente. Por fim, esclareço que 

o não atendimento da decisão poderá ensejar providências necessárias 

outras, entre as quais o bloqueio de ativos/sequestro de valores das 

pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do que a fixação 

de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo Poder 

Público. Nesses termos: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) Isso posto, preenchendo a inicial os requisitos essenciais, 

assim como presentes os requisitos da legislação - art. 273 e ss. do 

CPC/NCPC, art. 300 e ss. -, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR e DETERMINO a intimação para que a(s) 

parte(s) demandada(s), solidariamente, promova(m) o tratamento 

necessário à reclamante da forma constante na exordial e documentos 

médicos juntados, especificamente HEMODIÁLISE 3 (três) vezes na 

semana e fornecimento de AZATIOPRINA 50mg, ou similar seja na rede 

pública ou, na falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no 

prazo de 5 (cinco) dias corridos da intimação, sob pena de bloqueio de 

ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o 

atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que 

apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se 

possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem 

prejuízo disso e diante da existência de Central de Regulação de Urgência 
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e Emergência do Estado de Mato Grosso (CRUE/SES), a qual funciona em 

plantão de 24h (vinte e quatro horas), DETERMINO que seja enviado uma 

cópia reprográfica para o e-mail atcrue@ses.mt.gov.br, cujos telefones 

informados para eventual contato são (65) 9 9972-6713, (65) 9 9982-6102 

e (66) 9 9984-6940. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá-MT, permite que seja dispensada a realização de audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a defesa e diante do fato 

de que a Procuradoria não manda profissional para eventuais audiências 

agendadas na Comarca, DETERMINO que cite a parte adversa para 

apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, forneça a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 

12.153/2009, art. 9º –, indique se a medida é abrangida por política pública 

existente, quando poderá ser inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo 

programa, informe se há disponibilidade por instituição pública ou privada 

vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de 

venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando 

manifestação genérica. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Defiro a excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do 

CPC, em que pese ser prescindível atualmente, observado o disposto na 

CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 2 de 

abril de 2018 - 15:51:29. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-49.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE FATIMA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000242-49.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RITA DE FATIMA GOMES DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, 

art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR - NCPC, 

art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) RITA DE FÁTIMA GOMES DE 

SOUZA, em desfavor do MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que aquela 

parte, entre pedidos outros, requer in initio litis e inaudita altera parte seja 

determinado o fornecimento de 02 caixas de NOVAMOX 875 miligramas 

com 14 comprimidos cada; 02 caixas de DIOSMIN 500 miligramas com 30 

comprimidos cada; 01 KOLLAGENASEC/CLORANF 30 gramas em pomada; 

MEDICAMENTO MANIPULADO CONTENDO: ORLISTATE 140 miligramas, 

GARCINIA 500 miligramas, FAZEOLAMINIA 500 miligramas, GENGIBRE 500 

miligramas, PICOLINATO DE CROMO 250 miligramas e KAWA KAWA 100 

miligramas, dando à causa o valor de R$. 7.036,68 (sete mil e trinta e seis 

reais e sessenta e oito centavos). Narra que a requerente é portadora de 

doença cardíaca e em decorrência de sua enfermidade não consegue 

trabalhar, sendo que atualmente recebe auxílio da Previdência Social. 

Aduz que necessita fazer uso dos medicamentos supracitados e por não 

ter condições financeiras para custear os fármacos, ajuizou a ação para 

que possa receber os medicamentos através da rede pública de saúde. 

Atendidas as recomendações da CNGC, fora precedido de notas de 

evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, parágrafo único – e da 

prévia intimação dos gestores da área de saúde – arts. 1.307, 1.317, 

caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico - ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações 

envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 

tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave. O direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar 

serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma ser portadora de doença cardíaca e a peça inicial veio 

acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o suso 
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narrado, bem como o processo foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio 

Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi 

de que é necessário iniciar o tratamento com urgência e que há risco de 

morte. Em relação aos medicamentos foi informado que: a) NOVAMOX é 

fornecido pelo SUS através de seus componentes básicos, sendo de 

responsabilidade do gestor municipal; b) DIOSMIN não é fornecido pelo 

SUS, contudo a rede pública fornece outros medicamentos para 

tratamento de problemas cardíacos; c) KOLLAGENASE não é fornecido 

pelo SUS; d) MEDICAMENTOS MANIPULADOS (orlistat, garcinia, 

fazeolamina, gengibre, picolinato de cromo, kawa-kawa) não são 

fornecidos pelo SUS. Há elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito, cuja doença foi demonstrada e a forma/necessidade de tratamento, 

assim como presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que a demora agrava a situação do(a) beneficiário(a) 

e pode resultar em morte, sendo verificado a irreversibilidade recíproca no 

caso diante da proporcionalidade entre os direitos envolvidos e afastando 

o risco mais grave, que seria a saúde da pessoa. No confronto entre a 

aparente irreversibilidade e o direito à saúde e, alguns casos, vida, 

prevalece estes – NCPC, art. 300 e ss.. Assim sendo, subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência 

liminar, pela suficiência das provas apresentadas até o momento e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da sua não 

concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente. Por fim, esclareço que o não atendimento 

da decisão poderá ensejar providências necessárias outras, entre as 

quais o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de 

direito público interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas 

diárias que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: 

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, preenchendo 

a inicial os requisitos essenciais, assim como presentes os requisitos da 

legislação - art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e ss. -, DEFIRO a TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR e 

DETERMINO a intimação para que a(s) parte(s) demandada(s), 

solidariamente, promova(m) o tratamento necessário à reclamante da 

forma constante na exordial e documentos médicos juntados, 

especificamente 02 caixas de NOVAMOX 875 miligramas com 14 

comprimidos cada; 02 caixas de DIOSMIN 500 miligramas com 30 

comprimidos cada; 01 KOLLAGENASEC/CLORANF 30 gramas em pomada; 

MEDICAMENTO MANIPULADO CONTENDO: ORLISTATE 140 miligramas, 

GARCINIA 500 miligramas, FAZEOLAMINIA 500 miligramas, GENGIBRE 500 

miligramas, PICOLINATO DE CROMO 250 miligramas e KAWA KAWA 100 

miligramas, ou similares, seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade 

de realização nessa, particular, no prazo de 5 (cinco) dias corridos da 

intimação, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou 

qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito – 

NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de pedido 

juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a 

devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de 

forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação 

continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou 

relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para 

essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem prejuízo disso e diante da 

existência de Central de Regulação de Urgência e Emergência do Estado 

de Mato Grosso (CRUE/SES), a qual funciona em plantão de 24h (vinte e 

quatro horas), DETERMINO que seja enviado uma cópia reprográfica para 

o e-mail atcrue@ses.mt.gov.br, cujos telefones informados para eventual 

contato são (65) 9 9972-6713, (65) 9 9982-6102 e (66) 9 9984-6940. O 

Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, permite que seja 

dispensada a realização de audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, DETERMINO que cite a parte adversa para 

apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, forneça a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 

12.153/2009, art. 9º –, indique se a medida é abrangida por política pública 

existente, quando poderá ser inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo 

programa, informe se há disponibilidade por instituição pública ou privada 

vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de 

venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando 

manifestação genérica. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Defiro a excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do 

CPC, em que pese ser prescindível atualmente, observado o disposto na 

CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 2 de 

abril de 2018 - 14:48:40. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-18.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE INDIAVAI (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000451-18.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE INDIAVAI Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR - NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, como substituto(a) processual de GERALDO TEIXEIRA, 

em desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

INDIAVAÍ-MT, em que aquela parte, entre pedidos outros, requer in initio 

litis e inaudita altera parte seja determinado a realização de VITRECTOMIA 

POSTERIOR; FACETOMIA; IMPLANTE DE LIO POR DESLOCAMENTO 

TRADICIONAL DE RETINA E CATARATA EM OLHO ESQUERDO, dando à 

causa o valor de R$. 3.000,00 (três mil reais). Narra que o paciente tem 

baixa acuidade visual nos olhos, razão pela qual necessita realizar os 

procedimentos cirúrgicos supracitados e por não possuir condições 

financeiras para cobrir os gastos, solicitou o tratamento junto à Secretaria 

Municipal de Saúde, contudo sem êxito. Atendidas as recomendações da 

CNGC, fora precedido de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – 

Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - 

art. 1.317, parágrafo único – e da prévia intimação dos gestores da área 

de saúde – arts. 1.307, 1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 
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de produtividade impostas e a serem cumpridas. A competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico - ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Aparentemente preenchidos 

os requisitos legais, recebo a petição inicial com seus documentos – Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 -, sendo orientação 

da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações envolvendo assistência à saúde 

devem ser instruídas, “tanto quanto possível, com os documentos originais 

e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH); relatórios médicos com 

descrição da doença, inclusive com o CID (Código Internacional de 

Doença), contendo prescrição de medicamentos, com denominação 

genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em 

geral, como posologia exata e o tempo estimado para o tratamento, 

segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e GM/MS nº 

2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a Resolução 

CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 'COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de Saúde de Mato 

Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e a 

legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública tem regra 

própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação” - 

Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há possibilidade de o magistrado 

antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior 

àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – sentença -, 

aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 275 e 

ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – 

NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar 

serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma ter baixa visão em ambos os olhos e a peça inicial veio 

acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o suso 

narrado, bem como o processo foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio 

Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi 

de que há urgência para iniciar o tratamento e em que pese o SUS 

fornecer diversos tratamentos de Oftalmologia, atualmente o Estado de 

Mato Grosso não tem convênio com médico Oftalmologista. Há elementos 

que evidenciam a probabilidade do direito, cuja doença foi demonstrada e 

a forma/necessidade de tratamento, assim como presente o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a demora 

agrava a situação do(a) beneficiário(a) e pode resultar em perda definitiva 

da visão, sendo verificado a irreversibilidade recíproca no caso diante da 

proporcionalidade entre os direitos envolvidos e afastando o risco mais 

grave, que seria a saúde da pessoa. No confronto entre a aparente 

irreversibilidade e o direito à saúde e, alguns casos, vida, prevalece estes 

– NCPC, art. 300 e ss.. Assim sendo, subsistem os requisitos ensejadores 

da concessão da tutela provisória de urgência liminar, pela suficiência das 

provas apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados 

negativos que podem advir da sua não concessão, ainda que pendente a 

oitiva da parte adversa e eventual instrução/cognição exauriente. Por fim, 

esclareço que o não atendimento da decisão poderá ensejar providências 

necessárias outras, entre as quais o bloqueio de ativos/sequestro de 

valores das pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do 

que a fixação de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo 

Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) Isso posto, preenchendo a inicial os requisitos essenciais, 

assim como presentes os requisitos da legislação - art. 273 e ss. do 

CPC/NCPC, art. 300 e ss. -, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR e DETERMINO a intimação para que a(s) 

parte(s) demandada(s), solidariamente, promova(m) o tratamento 

necessário à reclamante da forma constante na exordial e documentos 

médicos juntados, especificamente VITRECTOMIA POSTERIOR; 

FACETOMIA; IMPLANTE DE LIO POR DESLOCAMENTO TRADICIONAL DE 

RETINA E CATARATA EM OLHO ESQUERDO seja na rede pública ou, na 

falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no prazo de 5 (cinco) 

dias corridos da intimação, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de 

valores ou qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento 

do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de 

pedido juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com 

a devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de 

forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação 

continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou 

relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para 

essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT, permite que seja dispensada a realização de 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a 

defesa e diante do fato de que a Procuradoria não manda profissional 

para eventuais audiências agendadas na Comarca, DETERMINO que cite a 

parte adversa para apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, forneça a documentação de que disponha para o esclarecimento da 

causa - Lei n. 12.153/2009, art. 9º –, indique se a medida é abrangida por 

política pública existente, quando poderá ser inscrito o(a) beneficiário(a) 

no respectivo programa, informe se há disponibilidade por instituição 

pública ou privada vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e indique o 

preço máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, 

evitando manifestação genérica. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 
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IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Defiro a excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do 

CPC, em que pese ser prescindível atualmente, observado o disposto na 

CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 2 de 

abril de 2018 - 16:52:29. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 17/2018-DF

 A Doutora Marina Carlos França, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando que o Distribuidor, Contador e Partidor encontra-se em 

movimentação Interna para tratamento de saúde, na Cidade e Comarca de 

Cáceres-MT;

 Considerando que a Técnica Judiciária Zaida de Lourdes Martins Oliveira, 

responde subsidiariamente pelo Cartório Distribuidor – Mat. 4135, e estará 

em usufruto de férias de 02 a 21/04/2018;

 Considerando a necessidade de Designação de Distribuidor, Contador e 

Partidor em substituição no período de usufruto de férias da Servidora 

Zaida de Lourdes Martins Oliveira;

 R E S O L V E:

 Art. 1º- Designar o Técnico Judiciário Deusdete Fernandes da Silva, 

matricula 34269, para substituir o Distribuidor no período de 02 a 

21/04/2018 em virtude de férias da Servidora Designada.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Arenápolis-MT, 27 de março de 2018.

 Marina Carlos França

 Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº. 18/2018-DF

 A Doutora Marina Carlos França, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Arenápolis/MT, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a Remoção da Servidora Andréia Reche Zanutto, Matricula 

7202 da Comarca de Diamantino para a Comarca de Arenápolis/MT, 

através do Ato n. 268/2018-CM, DJE n. 10255, disponibilizado em 

23/03/2018, publicado em 27/03/2018 .

 R E S O L V E:

 LOTAR a Servidora efetiva ANDRÉIA RECHE ZANUTTO portadora do RG. 

0930138-0SSP/MT e CPF n° 571.595.051-15, Técnica Judiciário-PTJ, Mat. 

7202, na Secretaria da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Arenápolis-MT, 02 de abril de 2018.

 MARINA CARLOS FRANÇA

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20453 Nr: 834-93.2010.811.0026

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - Centrais Elétrica Matogrossenses 

S/A, Hérclito Macedo, Juscelino Bessa de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146.977-SP, Denize Viudes Simão - OAB:5618/MT, Izaías 

Ferreira de Paula - OAB:71.291-SP, Lia Rita Curci Lopez - 

OAB:234098/SP, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A, 

Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062-MT, Roberto Cesar Scacchetti 

de Castro - OAB:238294/SP

 3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial e, 

por consequência, CONFIRMO a liminar concedida às fls. 116/123 para 

que a requerida implemente, no limite das respectivas atribuições e 

procedimentos administrativos, as medidas administrativas e operacionais 

eventualmente faltantes, com finalidade de realizar a imediata ligação de 

rede elétrica para o restante das famílias integrantes da Gleba Santo 

André III, Zona Rural do Município de Santo Afonso/MT, termo da Comarca 

de Arenápolis.Consigne-se que deverão os requeridos se abster de 

realizar ato que impeça a concretização do pedido. Sem custas judiciais. 

Incabíveis honorários sucumbenciais na esteira do informativo n. 404 do 

STJ.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.Dou esta por publicada 

com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do 

provimento nº 42/2008-CGJ-MT, bem como a intimação das partes, nos 

termos do item 5.3.6 e 5.3.7 da CNGC/MT.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61467 Nr: 3205-83.2017.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 485, 

inciso I e IV, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Novo Código de 

Processo Civil.Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43688 Nr: 1893-14.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Celhionizio Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBE BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira Peixoto - 

OAB:

 Do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas judiciais e 

honorários advocatícios, eis que DEFIRO o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Transitada esta em julgado, certifique-se e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41197 Nr: 1328-84.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genilda Nogueira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 
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OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

 Cuida-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por 

GENILDA NOGUEIRA PEREIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando o Sistema Apolo e em consulta aos autos, constata-se que o 

presente feito guarda identidade de partes, pedido e causa de pedir com o 

processo de registrado sob o nº 2220-03.2006.811.0026, Código 13801, 

restando assim configurada a litispendência.

Anoto que, os autos de Código 13801 foi julgado procedente, isso em 

18.10.2006, todavia, interposto Recurso de Apelação, os 

Desembargadores do Tribunal Regional Federal da 1º Região reformando a 

sentença, julgaram improcedente o pedido formulado pela autora. Com 

isso, foi determinado o arquivamento dos autos em 01.10.2008.

 Assim, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, 

conforme art. 485, V do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de 

estilo.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45048 Nr: 943-68.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Geraldo de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Cuida-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE 

PENSÃO POR MORTE ajuizada por JOÃO GERALDO DE ASSIS em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Compulsando o Sistema Apolo e em consulta aos autos, constata-se que o 

presente feito guarda identidade de partes, pedido e causa de pedir com o 

processo de numeração única 689-03.2011.811.0026 – cód. 22176.

Anoto que, em ambos os processos ainda não ocorreu à citação do 

Instituto requerido, bem como em ambos aguarda a manifestação da parte 

autora, no sentido de juntar aos autos cópia da decisão administrativa que 

indeferiu a concessão do benefício pleiteado. Ademais, frisa-se que o 

processo de Código 22176 foi distribuído em 04.07.2011, ou seja, mais de 

03 anos antes da distribuição desta demanda.

 Deste modo, entendo que a extinção dos autos pela litispendência deve 

afetar, tão somente, o presente feito.

Assim, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, 

conforme art. 485, V do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitado em julgado CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59294 Nr: 1957-82.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELZA BATISTA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES - art. 487, I, CPC 

- os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR o direito ao 

benefício de prestação continuada objeto da lide de APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL em favor de DELZA BATISTA MELO, DETERMINAR que 

o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS implante-o e pague o 

correspondente a 01 (um) salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na 

qualidade de segurado especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e 

vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 49, II -, bem como os honorários 

advocatícios – art. 85, caput, CPC - fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos termos 

do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.A atualização monetária de 

benefícios de prestação continuada deve tomar como base o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e os juros moratórios 

devem seguir a remuneração da caderneta de poupança, salvo índice 

outro fixado no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, analisado com 

repercussão geral reconhecida.Com relação aos emolumentos, às 

despesas processuais e custas, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda, isenta a autarquia - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de 

Mato Grosso – art. 3º, I da Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 4º, parágrafo 

único, do Prov. 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC -, inexistindo no 

presente feito a necessidade de ressarcimento, por não adiantadas 

custas, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55788 Nr: 3155-91.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZRDJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS 

FIGUEIREDO - OAB:18720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Cuida-se de ação de interdição com pedido de curatela provisória 

interposta por ZELI ROSA DELLA JUSTINA BECKER em face de NILVADO 

GREGORIO BECKER.

Alega a parte autora que o requerido sofreu um acidente no âmbito 

doméstico e, por conta disto, encontrava-se impossibilitado 

temporariamente para os atos da vida civil.

Deferida a antecipação da tutela pretendida, nomeando-se a parte autora 

como curadora do interditado (fls. 16/17).

 Contestação às fls. 25/27.

 Por fim, comparece a parte autora às fls. 30/31 informando a desistência 

no prosseguimento da ação tendo em vista que houve restabelecimento da 

saúde do requerido, de modo que encontra-se apto para as atividades da 

vida civil.

 É o breve relatório.

Fundamento. Decido.

2. Compulsando os autos, denota-se que a interdição teve por início 

fratura sofrida pelo requerido que prejudicou o seu discernimento.

 Conforme petição retro, verifica-se que não há mais motivo apto a ensejar 

a interdição provisória.

 Com efeito, com a perda do objeto, resta patente a falta de interesse de 

agir superveniente, razão pela qual a presente demanda não mais possui 

razão para existir.

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem a resolução 

de seu mérito, à luz do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Isento de custas e honorários.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT, bem como a 

intimação das partes, nos termos do item 5.3.6 e 5.3.7 da CNGC/MT.

REVOGO o termo de curatela provisória constante à 18.

 Expeçam-se as comunicações por ventura necessárias.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40137 Nr: 1365-48.2011.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocemilde Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 16h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42129 Nr: 43-22.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KID VALADARES MATTAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, Ellen Laura Leite Mungo - OAB:10.604/MT, 

Rosangela da Rosa Correa - OAB:RS/30820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 15h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22057 Nr: 570-42.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcimar Faustino Gonçalves Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique da Silva Vigo - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 15h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42907 Nr: 1045-27.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L PINHEIRO DE SOUZA ME, LUCIANA PINHEIRO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Stuart Santos - 

OAB:10637/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 14h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65197 Nr: 178-58.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC - Tangará da Serra/MT - 1ª Vara Criminal, Ministério 

Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Talison dos Santos Amorim, Rafael dos Santos 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Gomes Pereira - 

OAB:21073, Joaquim Gomes de Oliveira - OAB:17614

 Intimo os procuradores constituídos da parte ré para a Audiência que se 

realizará no dia 26 (vinte e seis) de junho de 2018 às 14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40378 Nr: 186-45.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Vieira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8392/MT, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - 

OAB:10647/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 14h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66384 Nr: 747-59.2018.811.0026

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genildo Luiz Leone Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton Souto Felisbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA - 

OAB:22850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Em suma, feitas tais ponderações, impõe-se o indeferimento da petição 

inicial em razão da carência de ação, por falta de interesse processual 

(interesse-adequação), o que faço com fundamento nos artigos 487, I, e 

330, III, do Código de Processo Civil.Custas, se houver, pela parte 

autora.Transitada esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os 

autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21672 Nr: 181-57.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neiva Fátima Alves Ferreira, Francisco José 

Ferreira, Gilcimar Faustino Gonçalves, Sidinei Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT,  José Henr ique da Si lva Vigo - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 15h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22232 Nr: 745-36.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sedenir Mori, Wellington Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 14h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41818 Nr: 2043-29.2012.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lopes da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12.809/MS, José Henrique da Silva Vigo - OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 13h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41171 Nr: 1302-86.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Ferreira Girolde, Celina Ferreira Girolde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, ISABELLA AMARAL FERREIRA - OAB:22786/O, 

Wilson de Oliveira Rosa - OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 13h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66835 Nr: 975-34.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DO PRADO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perdigão - Agroindustrial Mato Grosso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Daltro Neto - 

OAB:11644, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) II. RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil.III. Em 

consonância com o disposto no art. 334, do Código de Processo Civil, 

DESIGNO O DIA 16 DE MAIO DE 2018, ÀS 10H15MIN, PARA REALIZAÇÃO 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, a ser realizada pela conciliadora desta 

Comarca, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores 

públicos.Anoto que, o não comparecimento injustificado da parte autora ou 

do réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do CPC.IV. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335.Face o 

disposto no art. 344 do CPC, se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor.V. Caso na contestação sejam arguidas 

preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito do autor, INTIME-SE a 

parte autora para réplica.VI. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa 

dos advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 

se pretendem a designação da audiência de instrução, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena de 

indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide.VII. 

Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

c o n c l u s o  p a r a  s a n e a m e n t o  o u  j u l g a m e n t o 

antecipado.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66258 Nr: 675-72.2018.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Inácio da Silva Junior, MARCIA 

RAQUEL TIMOTEO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. INTIME-SE o patrono do autor, via DJe, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, retificar o valor da causa, adequando-o a soma dos valores 

venal dos imóveis, qual seja R$ 852.267,15 (oitocentos cinquenta e dois 

mil, duzentos sessenta e sete reais quinze centavos) e R$ 1.079.979,75 

(hum milhão, setenta e nove mil, novecentos setenta e nove reais setenta 

e cinco centavos), consoante nas matrículas dos imóveis de n. 1.098 

(pág. 65) e 1.106 (pág. 54), sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente indeferimento da petição inicial (art. 290, CPC). Na 

oportunidade, deverá recolher as custas da distribuição correspondentes 

à diferença apurada.

Nesse sentido: “O valor da causa, inclusive em ações declaratórias, deve 

corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo econômico, considerado 

como tal o valor do benefício econômico que o autor pretende obter com a 

demanda. A impossibilidade de avaliar a dimensão integral desse benefício 

não justifica a fixação do valor da causa em quantia meramente simbólica, 

muito inferior ao de um valor mínimo desde logo estimável” (STJ-1ªT.,REsp 

730.581, Min. Teori Zavascki, j.19.4.05, DJU 9.5.05).

2. Recolhida as custas, CERTIFIQUE-SE o Distribuidor/Contador Judicial, no 

prazo de 3 (três) dias, se o valor das custas judiciais e/ou das taxas 

judiciárias foram recolhidas adequadamente.

3. Após, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66707 Nr: 905-17.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO GONÇALVES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS...

Trata-se de ação de busca e apreensão aforada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face JUNIO GONÇALVES 

MACHADO, ambos devidamente qualificados, pelo fatos e fundamentos 

narrados da exordial.

Com a inicial, foram coligidos os documentos de págs. 05/40.

Previamente a análise do pedido inaugural, o autor requereu a extinção do 

feito nos termos do art. 485, VI, CPC, visto que o requerido efetuou o 

pagamento do débito em aberto- págs. 44/45.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Diante da perda do objeto desta demanda, mister a extinção do 

processo sem resolução de mérito, à luz do artigo 485, VI, do Novo Código 

de Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem a resolução 

de seu mérito, à luz do artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66709 Nr: 907-84.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Willian Rodrigues da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de ação de busca e apreensão aforada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face JOSE WILLIAM RODRIGUES DA PAIXAO, 

ambos devidamente qualificados, na qual o requerente aduz ter firmado 

com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária.

Ocorre que a parte requerida não cumpriu com as obrigações assumidas, 

deixando de pagar as prestações vencidas, tornando-se inadimplente. Em 

razão disso foi constituído em mora por intermédio da notificação 

extrajudicial/protesto que segue anexa aos autos, porém continuou 

inadimplente.

Ao final, afirmando estarem presentes os requisitos legais, requer a 

concessão da liminar de busca e apreensão de um veículo modelo 

SAVEIRO 1.6 CE, marca VW, ano fabricação 2010, modelo 2011, cor 

vermelha, CHASSI 9BWLB05U8BP112452, placa NPM1825.

Com a inicial vieram documentos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Com efeito, não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar 

deve ser deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos 

necessários para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Dec. 911/69 

modificado pela Lei nº 10.931/2004.

Pois bem, de acordo com o art. 3º, § 2º do Decreto-Lei 911/69 alterado 

pela Lei nº 10.931/2004 o devedor pode, no prazo de 05 (cinco) dias após 

executada a liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida.

Nessa senda e, levando-se em conta as razões expendidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em 

mora do devedor, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO dos bens 

descritos na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 com as 

alterações da Lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário a 

pessoa indicada na exordial, mediante termo e compromisso. Consigne-se, 

no mandado de busca e apreensão a intimação do devedor para que 

entregue o bem juntamente com seus respectivos documentos, de acordo 

com o § 14 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

 Após efetivada a medida liminar, CITE-SE a parte promovida constando do 

mandado que: a) 05 (cinco) dias após executada a liminar, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário; b) no prazo do item anterior, o devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, acrescidas 

das custas processuais, que deverá ser calculada com base no valor 

depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

depositado, nos termos do art. 3º, § 1º com nova redação dada pela Lei 

10.931/04, hipótese na qual o bem lhe será restituído; e B) no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente da purgação da mora, contestar a 

presente nos termos do art. 3º, § 3º com nova redação dada pela Lei 

10.931/04. Consigne-se no mandado as advertências legais contida no art. 

344 do NCPC. C) NÃO AUTORIZO a retirada do bem da comarca.

DEIXO DE CONCEDER o benefício do artigo 212 do CPC, pois sua aplicação 

é ex vi legis, portanto, despicienda autorização judicial.

Por ora, NÃO AUTORIZO a expedição de ofício ao DETRAN e a Secretaria 

da Fazenda Estadual, conforme requerido.

DETERMINO que o requerido informe no momento da citação se tem 

interesse na designação de audiência de conciliação.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66659 Nr: 871-42.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA SANTOS SAMPAIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nessa senda e, levando-se em conta as razões expendidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em 

mora do devedor, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO dos bens 

descritos na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 com as 

alterações da Lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário a 

pessoa indicada na exordial, mediante termo e compromisso. Consigne-se, 

no mandado de busca e apreensão a intimação do devedor para que 

entregue o bem juntamente com seus respectivos documentos, de acordo 

com o § 14 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Após efetivada a medida 

liminar, CITE-SE a parte promovida constando do mandado que: a) 05 

(cinco) dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário; b) no 

prazo do item anterior, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade 

da dívida pendente, acrescidas das custas processuais, que deverá ser 

calculada com base no valor depositado e honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor depositado, nos termos do art. 3º, § 1º com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído; e B) no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as 

advertências legais contida no art. 344 do NCPC. C) NÃO AUTORIZO a 

retirada do bem da comarca.DEIXO DE CONCEDER o benefício do artigo 

212 do CPC, pois sua aplicação é ex vi legis, portanto, despicienda 

autorização judicial.Por ora, NÃO AUTORIZO a expedição de ofício ao 

DETRAN e a Secretaria da Fazenda Estadual, conforme 

requerido.DETERMINO que o requerido informe no momento da citação se 

tem interesse na designação de audiência de conciliação.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66821 Nr: 969-27.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS...

I. Compulsando os autos com vagar, verifico que os documentos em 

anexos a petição inicial encontram-se em desconformidade com o 

disposto no Provimento n° 38/2012/CGJ e Resolução n° 185 do Conselho 

Nacional de Justiça, haja vista que os documentos juntados estão 

ininteligíveis, o que inviabiliza o contraditório e a dialética processual que a 

partir desta se inicia.

II. Por tais razões, INTIME-SE a parte autora para, que no prazo de 10 

(dez) dias, emende a inicial trazendo aos autos cópias legíveis dos 

documentos anexados a pág. 14, sob pena de seu indeferimento e 

extinção do feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40382 Nr: 190-82.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Geralda Bonetti do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, a fim de que, caso queira, manifestar 

nos autos acerca contestação jungida às fls. 58/62.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59799 Nr: 2258-29.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelita Soares de Araújo ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60381 Nr: 2558-88.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romilda Biato Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, ante a ausência do preenchimento dos 

requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, 

RESOLVO O MÉRITO (art. 487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial.Condeno a parte autora (art. 91, 

caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, 

caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a 

sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico 

pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 

111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).Com o transito em 

julgado devidamente certifico, e nada requerido, arquive-se os autos, 

autos com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57499 Nr: 781-68.2017.811.0026

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSIKA SUELLEM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Santo Afonso -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ARRUDA DE CARLI 

ESTEVES - OAB:15389/O

 .Assim, em não tendo o Impetrante logrado provar ser detentor de direito 

líquido e certo, consistente em obter imediata investidura no cargo público, 

de provimento efetivo, de enfermeiro, em decorrência de aprovação em 

concurso público, nem a existência de ato ilegal ou arbitrário, comissivo ou 

omissivo, por parte da autoridade impetrada, nos termos expostos, não há 

amparo para a concessão da segurança pleiteada pelo mesmo.Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, DENEGO a segurança invocada 

pelo impetrante, haja vista não se constatar o alegado direito líquido e 

certo, bem como não verificar a existência de ato de autoridade coatora a 

ser combatido.ENCAMINHE-SE cópia desta decisão às autoridades 

apontadas como coatoras para os fins devidos.Sem honorários, conforme 

Súmula nº. 512 do STF: “Não cabe condenação em honorários de 

advogado na ação de mandado de segurança.” e sem custas, tendo em 

vista o que prescreve o inciso XXII do artigo 10 da Constituição 

Estadual.Após, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas de estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. 

nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66254 Nr: 673-05.2018.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ FALCÃO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Damaceno, Agenor Evangelista dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse com Pedido de Tutela de 

Urgência, proposta por Juarez Falcão de Barros em face de Agenor 

Evangelista, aduzindo em síntese, que é proprietário de um imóvel rural 

com 2,0000 ha, denominado Estância Dona Neide, sendo que no dia 

05.02.2018 o requerido invadiu uma fração deste imóvel, sem sua 

autorização e construiu uma cerca de arame a fim de se manter na posse 

injusta.

Requer em sede de liminar a abstenção do requerido de praticar qualquer 

ato de ameaça, turbação ou esbulho a posse do imóvel da parte autora.

Com a inicial vieram os documentos às págs. 17/39.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento. Decido.

A despeito das razões fáticas e jurídicas lançadas na peça de ingresso e, 

em um juízo de sumária cognição, não vislumbro a presunção absoluta dos 

fatos narrados na exordial, vale dizer, a prova suficiente da posse e da 

turbação eventualmente praticada pelos requerido, razão pela qual reputo 

prudente e conveniente à realização de justificação prévia.

Isso porque não há nos autos documento apto a comprovar de forma 

inequívoca a autoria da turbação da fração de terra rural por parte do 

requerido, vez que os documentos trazidos na peça inicial trazem apenas 

indícios da turbação.

Sendo assim, relego a apreciação do provimento liminar para após a 

audiência de justificação prévia, a qual designo para o dia 04.06.2018, às 

13h30min.

CUMPRA a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE a parte requerente, acerca da audiência designada, bem 

como para que traga as testemunhas a serem ouvidas independentemente 

de intimação.

b) CITE-SE o requerido para comparecer à audiência, momento em que 

poderá intervir, desde que o faça por intermédio de advogado [art. 562, 

CPC]. Conste, no mandado, que o prazo para contestar, de 15 (quinze) 

dias, contar-se-á da intimação da decisão que deferir ou não a medida 

liminar [art. 564, parágrafo único, Código de Processo Civil].

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64143 Nr: 4659-98.2017.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdO, RMRAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça 

inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 
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Código de Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio JOSÉ ALVES 

DE OLIVEIRA e ROSANA MONTEIRO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA 

nos termos do art. 226, § 6° da Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° 

do Código Civil.No tocante ao direito de guarda dos filhos, este será 

exercido pela genitora e o direito de visitas será exercido conforme 

acordado entre as partes.No que tange a pensão alimentícia, ficará o 

requerente JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA obrigado ao pagamento equivalente 

a 42,70% do salário mínimo. Com relação à partilha do bem, proceda 

conforme pactuado na inicial.Sem custas e honorários advocatícios, eis 

que o feito tramita pelo pálio da assistência judiciaria gratuita.Transitada 

em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao cartório de Registro 

Civil de Pessoas Naturais constante do documento de pág. 16.Frise-se 

que a requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja ROSANA 

MONTEIRO RODRIGUES. Com o cumprimento de todas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de estilo e anotações 

pertinentes.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do provimento nº 

42/2008-CGJ-MT.CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54048 Nr: 1960-71.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desta forma, não evidenciada a miserabilidade necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a parte 

autora recolha, no prazo de 30 (trinta) dias, as custas e a taxas 

judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de extinção da 

demanda.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49993 Nr: 1829-33.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecson Andreotti Soares, EDILEUZA 

BRANDÃO MARANHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS;

I - RELATÓRIO. Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT, em face de 

ALECSON ANDREOTTI SOARES e EDILEUZA BRANDÃO MARANHÃO, 

todos já qualificados.

A pág. 88, o exequente informou que os executados liquidaram o contrato 

objeto da presente demanda, postulando pela extinção da execução.

II - FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.

Ausente penhora/arresto efetivada nos autos ou algo a ser liberado.

Custas, se houver, pela parte executada.

PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65228 Nr: 187-20.2018.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdS, JNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na 

peça inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio MARINETE 

PEREIRA DA SILVA e JOILSON NUNES SILVA nos termos do art. 226, § 6° 

da Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil.No tocante 

ao direito de guarda dos filhos, este será exercido pela genitora e o direito 

de visitas será exercido nos finais de semana alternados e datas 

comemorativas.Quanto à pensão alimentícia, o Sr. Joilson ficará obrigado 

ao pagamento equivalente a 42% (quarenta e dois por cento) do seu 

salário, bem como ao pagamento de 50% de despesas 

extraordinárias.Com relação à partilha do bem, proceda conforme 

pactuado na inicial.Sem custas e honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita pelo pálio da assistência judiciaria gratuita.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação ao cartório de Registro Civil de 

Pessoas Naturais constante do documento de pág. 15. Com o cumprimento 

de todas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas 

de estilo e anotações pertinentes.Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do provimento nº 

42/2008-CGJ-MT.CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66449 Nr: 768-35.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gevaldo Antônio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A, ESTADO DE MATO GROSSO por meio da SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desta forma, não evidenciada a miserabilidade necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a parte 

autora recolha, no prazo de 30 (trinta) dias, as custas e a taxas 

judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e extinção do feito.No mesmo ato, devera o autor informar 

qual sua atual profissão, eis que ausente em sua qualificação.Se recolhida 

as custas e despesas processuais, REMETAM-SE os autos ao cartório 

distribuidor, para que certifique, no prazo de 3 (três) dias, se o valor das 

custas judiciais e/ou das taxas judiciárias foram recolhidas 

adequadamente.Diversamente, transcorrido o prazo in albis, certifique-se 

e tornem-me os autos conclusos para sentença – código 

36.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 22232 Nr: 745-36.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sedenir Mori, Wellington Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663

 Em cumprimento à decisão proferido às p. 11 dos autos de n° 

1747-36.2014.811.0026 – Código 46023 – certifico a suspensão do 

presente processo em razão do recebimento de Exceção de 

Incompetência distribuído sob o número supra disposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 838 de 1053



 Cod. Proc.: 18861 Nr: 756-36.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdM, Cícero Esteves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires - 

OAB:1661900-SIAPE

 Uma vez expedido Alvará Eletrônico para liberação dos valores a 

disposição nos autos a título de honorários sucumbenciais (n° 

393270-2/2018), em cumprimento ao tem III da decisão de fl. 114, 

INTIMA-SE o autor, na pessoa de advogado constituído, via Dje, para 

esclarecer se dá integral quitação ao objeto da lide, ficando, desde já, 

advertido que eventual decurso in albis do prazo será interpretado como 

tácita anuência ao adimplemento e consequente extinção dos autos pela 

plena satisfação da obrigação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66003 Nr: 560-51.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio Severo de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariney Fatima Neves - 

OAB:10.737, MARINEY FATIMA NEVES - OAB:10737

 (...) III – DISPOSITIVO. Diante disso, (i) DECLARO REMIDOS 33 dias de 

pena do recuperando por trabalho/estudo, nos temos do art. 126 da LEP e, 

por conseguinte; (i) HOMOLOGO os cálculos de fl. 33, considerada a 

concordância expressa do representante do Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso e inércia da defesa técnica; (ii) POSTERGO, a análise do 

pedido de prisão domiciliar para depois da juntada de laudo complementar 

a ser elaborado após avaliação clínica e resposta ao quanto indagado por 

este Juízo e (ii) DETERMINO a escolta do apenado para realização de 

exames e avaliação clínica.IV – Cumpra a Secretaria Judicial as seguintes 

providências:a)ENCAMINHE-SE cópia do cálculo de pena ao 

recuperando;b)OFICIE-SE ao Diretor da Cadeia Pública local para que 

proceda com a escolta do apenado para realização de exames e 

avaliação clínica;c)OFICIE-SE ao Dr. Luis Fernando Simoneti (fl. 40) e Dr. 

José Marcos Squillace (fl. 39) para que respondam as perguntas 

levantadas por este Juízo, após a realização de avaliação clínica 

definitiva, remetam-se cópia da presente decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66003 Nr: 560-51.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio Severo de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariney Fatima Neves - 

OAB:10.737, MARINEY FATIMA NEVES - OAB:10737

 (...) III – DISPOSITIVO. Diante disso, (i) DETERMINO que a defesa 

COMUNIQUE o agendamento médico com antecedência mínima de 10 (dez) 

dias úteis ao Diretor da Cadeia Pública local e PROCEDA com a juntada de 

todos os resultados de exames relacionados ao pedido de prisão 

domiciliar para melhor análise do pleito, no prazo de 05 (cinco) dias; (ii) 

DETERMINO, ainda, a intimação pessoal do recuperando para que proceda 

com o tratamento indicado por profissional competente, assim como 

ciência a defesa técnica.CIÊNCIA ao Ministério Público.INTIME-SE, via DJE, 

a patrona do apenado.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 66659 Nr: 871-42.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA SANTOS SAMPAIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA, INTIMO O 

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE DILIGÊNCIA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ CUMPRIMENTO A MESMA, 

BEM COMO SE CUMPRA A CITAÇÃO DO REQUERIDO.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

POR FIM, ACRESCENTO QUE DEVERÁ SER RECOLHIDO OS VALORES 

REFERENTES À 06 (SEIS) ATOS NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 66709 Nr: 907-84.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Willian Rodrigues da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 UMA VEZ DEFERIDA A LIMINAR VINDICADA, INTIMO O ADVOGADO DA 

PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, RECOLHER 

OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ CUMPRIMENTO A MESMA , BEM COMO SE 

CUMPRA A CITAÇÃO DO REQUERIDO.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

POR FIM, ACRESCENTO QUE DEVERÁ SER RECOLHIDO OS VALORES 

REFERENTES À 06 (SEIS) ATOS NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 64848 Nr: 4929-25.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimar Aparecido de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão inaugural, uma vez apresentada contestação 

pela autarquia demandada, INTIMA-SE o(a) Requerente, na pessoa de seu 

causídico constituído, via Dje, para, querendo, no prazo legal, Impugnar a 

peça defensiva e/ou manifestar e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 64856 Nr: 4934-47.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosina Maria de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão inaugural, uma vez apresentada contestação 

pela autarquia demandada, INTIMA-SE o(a) Requerente, na pessoa de seu 

causídico constituído, via Dje, para, querendo, no prazo legal, Impugnar a 
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peça defensiva e/ou manifestar e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 66105 Nr: 608-10.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Antonio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão inaugural, uma vez apresentada contestação 

pela autarquia demandada, INTIMA-SE o(a) Requerente, na pessoa de seu 

causídico constituído, via Dje, para, querendo, no prazo legal, Impugnar a 

peça defensiva e/ou manifestar e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 61293 Nr: 3089-77.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Alves de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão inaugural, uma vez apresentada contestação 

pela autarquia demandada, INTIMA-SE o(a) Requerente, na pessoa de seu 

causídico constituído, via Dje, para, querendo, no prazo legal, Impugnar a 

peça defensiva e/ou manifestar e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 65184 Nr: 170-81.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA CAMPOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão inaugural, uma vez apresentada contestação 

pela autarquia demandada, INTIMA-SE o(a) Requerente, na pessoa de seu 

causídico constituído, via Dje, para, querendo, no prazo legal, Impugnar a 

peça defensiva e/ou manifestar e requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11202 Nr: 1302-33.2005.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT, Antônio Geraldo 

Wrobel, João Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Valentim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francismar Sanches Lopes - 

OAB:1708-B/MT, Lisiane da Fátima Zorzo - OAB:8114-B/MT, Luciano 

de Sales - OAB:5911-B/MT, Mariana Francisca de Souza Sanches - 

OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de abril de 2.018, às 14h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14609 Nr: 3020-31.2006.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiane Durães Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:MT/19002, Francismar Sanches Lopes - 

OAB:1708-B/MT, Luciano de Sales - OAB:5911-B/MT, Mariana 

Francisca de Souza Sanches - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de abril de 2.018, às 13h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41107 Nr: 1192-87.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Fernandes Picalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Theodoro Fabrini - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de abril de 2.018, às 13h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41112 Nr: 1197-12.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucinéia Magalhães dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Theodoro Fabrini - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de abril de 2.018, às 10h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40668 Nr: 599-58.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas David dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Theodoro Fabrini - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de abril de 2.018, às 10h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40728 Nr: 673-15.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pastor dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Theodoro Fabrini - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de abril de 2.018, às 09h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40286 Nr: 66-02.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego A. Vargas Nunes - 

OAB:10220MT, Eduardo Theodoro Fabrini - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de abril de 2.018, às 09h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44752 Nr: 692-50.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aran Ramalho Cavalcante, SEVERINA M 

RAMALHO CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de abril de 2.018, às 08h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43234 Nr: 1408-14.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLAN CARLOS DE MATOS SOUZA ME, Erlan 

Carlos de Matos Souza, MARIA APARECIDA NUNES SILVA MATOS 

SOUZA, JEAN NUNES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de abril de 2.018, às 08h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46591 Nr: 31-37.2015.811.0026

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Gosso Fessp/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Santo Afonso -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, CELSO ALVES PINHO - OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de “Ref: 22”, INTIMA-SE o requerente, na 

pessoa de seu causídico constituído, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover 

o que lhe compete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66554 Nr: 820-31.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC - Ponta Porã 2º Vara Criminal - MS, Ministério 

Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thierry Luca dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Mendonça Paulino - 

OAB:10712

 Intimo o patrono da parte requerida do r. despacho abaixo:

Vistos.

I - RECEBO a presente missiva, por verificar que a mesma está 

devidamente instruída, conforme determina o art. 354 do Código de 

Processo Penal.

II - DESIGNO a data de 26 (VINTE E SEIS) DE JUNHO DE 2018, ÀS 

15H50MIN para a realização do interrogatório do denunciado Thierry Luca 

dos Anjos.

3. Cumpra a Secretaria Judicial as seguintes providências:

a) Requisite-se/Intime-se o denunciado Thierry Luca dos Anjos, para que 

seja interrogado na solenidade processual designada.

b) Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência 

designada.

c) Ciência ao Ministério Público.

d) Intime-se, via DJE, o patrono constituído pelo acusado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42059 Nr: 2345-58.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Del Fuzzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 16h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43199 Nr: 1369-17.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oriovaldo Souto Felisbino Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 16h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43419 Nr: 1622-05.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIZETH DE FATIMA FERNANDES ME, ENIZETH 

DE FATIMA FERNANDES, FERNANDES CORNELIO SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 16h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45055 Nr: 946-23.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Teixeira, Juarez Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, BRUNA BEATO DE MICHELI - 

OAB:22099/O, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gezuino Catarino da Cruz - 

OAB:10620-E, Rodrigo Batista da Silva - OAB:7697

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 15h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58744 Nr: 1556-83.2017.811.0026

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima da Silva Almeida, Alzira da Silva Bianchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, NELSON WILIAS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065 A/MT

 Vistos.

Cuida-se de manifestação da Defensoria Pública Estadual à fl. 295, 

aduzindo que o contrato juntado pela parte requerida de forma eletrônica 

prejudicou a analise da assinatura dos contratos, vez que restou ilegível a 

marca da impressão digital, requerendo ao final a apresentação de cópias 

físicas do documentos ora juntados pelo requerido.

Analisando os documentos, verifico que a marcação da impressão digital 

está ilegível, prejudicando sua analise, de forma a não atender por 

completo a pretensão exigida em sede de tutela cautelar antecipatória, 

qual seja a exibição de contrato assinado.

Desta forma, DETERMINO que o requerido deposite na Secretaria Judicial 

desta Vara as cópias físicas dos contratos de empréstimos realizado em 

nome de Fátima da Silva Almeida, devidamente assinados e o extrato 

bancário da Conta Corrente 0002071-0, Agência 0597-5, desde 06.2016 

até a data da concessão da tutela cautelar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se abra-se vista 

a Defensoria Pública Estadual.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46591 Nr: 31-37.2015.811.0026

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Gosso Fessp/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Santo Afonso -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, CELSO ALVES PINHO - OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I. In limine, PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes 

quanto Patrono do autor (ref. 21), para fins de escorreita intimação, no 

sistema Apolo e na capa dos autos, devendo a providência ser certificada

II. Ante o teor da certidão a ref. 16, INTIME-SE o requerente na pessoa de 

seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO 

PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO 

dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 III. transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos para 

sentença – Código 36.

 IV. Diversamente, CUMPRA-SE a decisão proferida a ref. 03.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-36.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDA LUZIA DE MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000297-36.2017.8.11.0026 REQUERENTE: CARMINDA LUZIA DE MACIEL 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Intime-se a parte autora para 

que, querendo, apresente impugnação à contestação no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 2 de abril de 2018. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-59.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000289-59.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ITAMAR DE CASTRO SILVA 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos. Intime-se a parte autora 

para que, querendo, apresente impugnação à contestação no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 2 de abril de 2018. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000287-89.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000287-89.2017.8.11.0026 EXEQUENTE: ELIAS BERNARDO SOUZA 

EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I - Defiro 

o pleito contido na petição id 11414862. Intime-se o reclamante para que 

deposite em juízo as certidões originais, no prazo de 10 (dez) dias. II - 

Ultime-se o cumprimento das determinações do despacho id 11084592. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 2 de abril de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000305-13.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000305-13.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS 

MORAES REQUERIDO: THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos. Diante 

da devolução do AR citatório (id 11902645), informando que o reclamado 
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não foi citado, intime-se a reclamante para se manifestar, no prazo de 05 

(dias), requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. Cumpra-se. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 2 de abril de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-97.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000280-97.2017.8.11.0026 REQUERENTE: CRISTIANO FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Diante do teor do AR 

de citação jungido aos autos no id 11904081, intime-se o reclamante para 

informar o atual endereço do reclamado, no prazo de 05 (cinco) dias, ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito nos 

termos do artigo 485, § 1º do CPC. Cumpra-se. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 2 de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-74.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO PEREIRA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000191-74.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ADAUTO PEREIRA DA 

FONSECA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos. Intime-se a parte autora para que, querendo, apresente 

impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 2 de abril de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-28.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIA MEIRA ROCHA (REQUERIDO)

L M MEIRA ROCHA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000304-28.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ADENILSON RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: L M MEIRA ROCHA - ME, LUIZ MARIA MEIRA 

ROCHA Vistos. Intime-se a parte autora para que, querendo, apresente 

impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 2 de abril de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-35.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000213-35.2017.8.11.0026 REQUERENTE: EDER LUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para que, 

querendo, apresente impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 2 de abril de 2018. MARINA 

CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51568 Nr: 265-95.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANDRÉ DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de dispensa do cumprimento do regime semiaberto por 

prazo determinado, formulado pelo recuperando Carlos André de Araújo.

Relata, em síntese, que sua esposa recentemente deu à luz a seu filho, 

nascendo este prematuramente, necessitando de seu acompanhamento e 

cuidados, conforme atestado médico anexo ao pedido.

 Requereu a dispensa dos pernoites na Cadeia Pública local, para que 

possa acompanhar e prestar assistência a sua cônjuge pelo período de 30 

dias.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do 

pedido.

É o relato. Decido.

Considerando a necessidade de ressocialização, bem como que o pedido 

veio instruído de documentos comprobatórios da necessidade, acolho a 

cota ministerial e DEFIRO o pedido formulado pelo recuperado, 

AUTORIZANDO este a DEIXAR DE PERNOITAR da PRESENTE DATA ATÉ 

27/04/2018 na Cadeia Pública desta Comarca, devendo retornar aos 

pernoites no dia 28/04/2018, independente de nova intimação, sob pena de 

regressão de regime.

Intime-se.

Oficie-se ao Diretor da Cadeia Pública.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67190 Nr: 2069-59.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA DAYANE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de ref. 4, intimo as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59249 Nr: 156-76.2016.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson de Tal, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para os requeridos se manifestarem nos 

termos da citação ref. 44. Intimo a parte autora para requerer o que 

entender por direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71719 Nr: 5207-34.2017.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJCG, RGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

FABIO JUNIOR CEZARIO GREGORIO e REJANE GUIMARÃES ANDRADE, 

ambos devidamente qualificados na inicial, ingressaram com a presente 

ação de divórcio consensual.

Aduzem os requerentes, em síntese, que convolaram núpcias em 

27/05/2011, sob o regime da comunhão parcial de bens.

Do casamento nasceram 03 (três) filhos, Ingrid Guilorraine Andrade 

Cezario, Igor Andrade Cezario e Yasmin Vitória Guimarães Cezario, sendo 

que a guarda será exercida pela genitora, tendo o genitor direito de visitas 

livre, quanto aos alimentos, às partes informam que já existe processo em 

andamento para sua regularização.

Acostados à inicial vieram os documentos digitalizados.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à decretação do 

divórcio (ref.12).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Com a edição da Emenda Constitucional nº 66, de 13 de julho de 2010, que 

alterou a redação do artigo 226, § 6º, da Constituição da República, 

tornou-se desnecessária a demonstração do lapso temporal da separação 

de fato do casal, para a decretação do divórcio.

Os requerentes apresentaram cópia de sua certidão de casamento.

Dessa forma, deve ser acolhida a pretensão das partes.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e DECRETO o divórcio de FABIO JUNIOR CEZARIO 

GREGORIO e REJANE GUIMARÃES ANDRADE. E em consequência, julgo 

extinto o processo, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

 Ciência ao Ministério Público.

Sem custas, eis que foi deferido os benefícios da justiça gratuita.

 Após o trânsito em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios que se 

fizerem necessários para a averbação junto aos ofícios competentes, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73968 Nr: 6001-55.2017.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZ MARTINS, JOSÉ ARLINDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÁGUAS MORAES SOUSA, CARLOS 

AUGUSTO ABICALLIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:3722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de execução provisória de sentença formulado pela 

parte credora Braz Martins e José Arlindo do Carmo em desfavor Ságuas 

Moraes Sousa e Carlos Augusto Abicallil.

À ref. 4, foi determinada à parte autora que emendasse a inicial, 

cumprindo na íntegra o disposto no artigo 522 do CPC.

 À ref. 8, a parte autora juntou documentos.

Pois bem. Analisando os autos verifico que a parte autora não cumpriu a 

contento a determinação de ref. 4, eis que faltante a certidão de 

interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo.

 Assim, determino a intimação dos requerentes a fim de que emendem a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo na íntegra o disposto no 

artigo 522 do CPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 72772 Nr: 5991-11.2017.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente, para recolher a diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado de citação expedido nos presentes 

autos, no site: www.tjmt.jus.br .

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60781 Nr: 991-64.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FBDADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA, 

Filiação: Luzia da Silva Rodrigues, natural de Acorizal-MT, solteiro(a), 

Telefone 66981430450. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de uma Ação de Alimentos em face de 

Alexandre Rodrigues da Silva, a parte requerente é pessoa pobre, na 

ecepção jurídica da expressão, conforme declaração de hipossuficiência 

em anexo, onde informa não poder demandar em juízo sem prejuízo de seu 

próprio sustento e do de sua família. Quando ocorreu homologação do 

acordo, o Salário Mínimo vigente na época (2004), era de R$ 260,00 

(duzentos e sessenta reais), portanto, a importância de R$ 200,00 

(duzentos reais), pagos a titulo de pensão, correspondia a 77% (setenta e 

sete por cento) do Salário Mínimo. Assim, conforme a evolução do Salario 

Mínimo, a pensão alimentícia do requerente, sera de 77% (setenta e sete 

por centos) conforme o Salario Mínimo vigente. Vale ressaltar que o 

requerido, atua como operador de máquinas pesadas, tem uma renda 

mensal em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido da parte autora retro 

(ref.42), e determino a citação do requerido por edital, com prazo de vinte 

dias (art. 257, inciso III, CPC), observando-se o teor do artigo 5º, da Lei 
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5.478/68.Conste do edital que, em caso de revelia, ser-lhe-á nomeado 

curador especial, nos termos do artigo 257, inciso IV, do CPC.Em caso de 

não haver qualquer manifestação do requerido, nomeio, desde já, como 

curador especial, o douto advogado Dr. Moacir Pereira dos Santos, que 

deverá ser intimado a apresentar a peça cabível, no prazo da 

lei.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 18 de janeiro de 2018

Vanderlei Lizi de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73240 Nr: 374-36.2018.811.0088

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EMI, VdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT, Luis Alexandre Lima Lentisco - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer a homologação de 

Acordo Extrajudicial firmado por ELENILDA MARIA INÁCIO e VALDIR DE 

OLIVEIRA, em favor do menor A. I.de O.

 De acordo com aludido instrumento as partes dispuseram sobre questões 

de natureza familiar, como alimentos, guarda e visitas.

O genitor dispensou a genitora do pagamento de alimentos ao infante.

 Acordaram que a guarda da menor será exercida pelo genitor, podendo a 

genitora visita-lo de forma livre.

 É o relatório. Decido.

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

O acordo apresentado é válido e regular.

HOMOLOGO, por sentença, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo formalizado pelas partes, declarando EXTINTA a presente ação, 

o que faço com resolução do mérito (art. 487 , inc. III, b, do NOVO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL), determinando a baixa devida nos registros 

correspondentes, cabendo ao escrivão judicial formalizar o elenco de 

diligências pertinentes, à tudo certificando, com as cautelas de praxe.

Ciência ao Ministério Público.

 Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66962 Nr: 1909-34.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DALBOSCO - ME, GERSON 

DALBOSCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de ref. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61945 Nr: 1805-76.2016.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APARECIDO DE LIMA & CIA LTDA, ANGELO 

APARECIDO DE LIMA, SONIA MARIA BEZERRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente para no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar sobre o teor da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de 

ref. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63529 Nr: 3018-20.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar sobre o teor da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de 

ref. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71570 Nr: 5090-43.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO VALE DO 

JURUENA-BANCO SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMARCIO RODRIGO GABALDI BELEM, ELIANA 

APARECIDA GABALDI BELEM, ADIR SMIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, Taiane Cristina De Lima Souza - OAB:21.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, para manifestação no prazo de 10 

(dez)dias quanto ao teor da certidão parcialmente negativa do Sr. Oficial 

de Justiça de ref. 13.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 28482 Nr: 2912-44.2005.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGÉRIO COELHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denis Augusto Monteiro 

Lopes - OAB:2433, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT, 

MÁRIO LACERDA NETO - OAB:7448

 Intimo a parte ré por meio de seu representante legal, para que informe o 

endereço das testemunhas mencionadas na decisão de fls. 245, bem 

como para que se manifeste acerca da juntada de fls. 246.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62303 Nr: 2111-45.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS–IAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente acerca da perícia, que será realizada no dia 

10/04/2018, às 11:00 horas, no Posto de Saúde do bairro Cidade Alta, 

Aripuanã-MT.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68253 Nr: 2794-48.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Ruivo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente acerca da perícia, que será realizada no dia 

10/04/2018, às 11:00 horas, no Posto de Saúde do bairro Cidade Alta, 

Aripuanã-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73791 Nr: 702-63.2018.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio de seu representante legal, para que 

providencie o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça pelo site 

www.tjmt.jus.br, para cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53646 Nr: 305-43.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSOS MADEIRAS LTDA ME, GILBERTO 

GNOATTO, REINALDO MACIEL PIRES, RONALDO DE SOUZA AGUILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Vistos.

 Ante a convocação desta Magistrada para participar de treinamento do 

BNMP, tendo sido indeferido o pedido de dispensa do referido curso, 

consoante expediente nº 0021713-24.2018.811.0000, redesigno a 

audiência de instrução para o dia 1º de agosto de 2018, às 14h00min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

No mais, ante o teor da certidão de fls. 106 – v, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público, para que se manifeste quanto a não localização do 

autor do fato Ronaldo de Souza Aguilar, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Sirva-se a presente como mandado/ofício.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53645 Nr: 304-58.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSOS MADEIRAS LTDA ME, GILBERTO 

GNOATTO, REINALDO MACIEL PIRES, RONALDO DE SOUZA AGUILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Vistos.

 Ante a convocação desta Magistrada para participar de treinamento do 

BNMP, tendo sido indeferido o pedido de dispensa do referido curso, 

consoante expediente nº 0021713-24.2018.811.0000, redesigno a 

audiência de instrução para o dia 1º de agosto de 2018, às 14h00min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

No mais, ante o teor da certidão de fls. 126 – v, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para que se manifeste quanto a não localização do autor 

do fato Ronaldo de Souza Aguilar, no prazo de 10 (dez) dias.

Oficie-se ao Juízo deprecado, solicitando informações acerca do 

cumprimento da carta precatória expedida nos autos (fls.114).

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Sirva-se a presente como mandado/ofício.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53636 Nr: 294-14.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSOS MADEIRAS LTDA ME, GILBERTO 

GNOATTO, REINALDO MACIEL PIRES, RONALDO DE SOUZA AGUILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Vistos.

 Ante a convocação desta Magistrada para participar de treinamento do 

BNMP, tendo sido indeferido o pedido de dispensa do referido curso, 

consoante expediente nº 0021713-24.2018.811.0000, redesigno a 

audiência de instrução para o dia 1º de agosto de 2018, às 14h00min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Sirva-se a presente como mandado/ofício.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Edital

De ordem do Excelentíssimo Doutor Victor Lima Pinto Coelho MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Brasnorte, Estado de Mato 

Grosso, em conformidade com o Edital n. 014.2012.GSCP de 15.05.2012, 

do Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico n. 8813, em 17.05.2012 e c.c. Edital n. 02.2018.DF de 

26.01.2018, deste Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico n. 

10188.2018, em 30.01.2018, concernente a reabertura de Processo 

Seletivo para Cadastro de Reserva de Estágio Curricular Remunerado nível 

superior para o Fórum da Comarca de Brasnorte, pelo presente edital 

torno pública a relação dos candidatos conforme pontuação obtida no 

Processo Seletivo para Contratação de Estagiários. Serão admitidos 

recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação deste 

edital.

Candidatos Aprovados para Nível Superior (por classificação)

01. Raquel Cristina Barbosa de Souza. Nota 95 Aprovada. 02. Maiara 

Luiza Pereira Prado Nota 52,5. Aprovada. 03. Gabriele M. S. Passamani 

Nota 50. Classificada. 04. Viviane Leocádio Rodrigues Nota 37,5. 

Desclassificada. 05. Karine de Souza Correia Nota 35. Desclassificada.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado 

nesta cidade e Comarca de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, aos dois 

dias do mês de abril de dois mil e dezoito (02.04.2018). Eu, (Marcos 

Ediones Bertholdi) Gestor Geral, que o digitei e assino.

Victor Lima Pinto Coelho. Juiz de Direito e Diretor do Foro Presidente da 

Banca Examinadora

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61643 Nr: 1514-40.2016.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thaís dos Santos Diniz - 

OAB:OAB/DF 35730

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão contida à ref.: 32 deste feito, NOMEIO 

como defensora dativa a Dra. Thaís dos Santos Diniz, OAB-DF 35730, 

advogada militante nesta Comarca de Brasnorte – MT, com endereço à 

Rua Cáceres, n.º 333, apartamento 102, cel. 066 9 99633870, que deverá 

ser intimada da aludida nomeação, para promover a defesa da requerida 

Vanessa Diniz dos Santos na ação de divórcio litigioso, na qual aquela 

está sendo demandada.

Sendo que, em não havendo recusa, intime-se a mencionada requerida 

desta nomeação.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68965 Nr: 40-63.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE 

JUARA/MT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ZANON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16.164

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer a 

audiência de inquirição de testemunhas designada para o dia 24/04/2018, 

às 16:00 horas.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53135 Nr: 69-55.2014.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI DE MARCOS - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GIOVANI DE MARCOS - EPP, CNPJ: 

04419504000100. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/01/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT em face de GIOVANI DE MARCOS - EPP, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 6.017,72, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 113/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/12/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 9.318,65

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64537 Nr: 803-98.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS(FB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na petição à ref. 24 a parte autora postulou pela desistência do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do exposto, na forma do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil homologo a desistência da ação, para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito.

Custas pela parte autora, se houver.

Sem honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67886 Nr: 2954-37.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJDs

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDT, FSDM, TT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento da parte autora.

Determino a suspensão do feito por 60 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68964 Nr: 35-41.2018.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar 

fundamentada no Dec. Lei n. 911/69, tendo como objeto o(s) bem (ns) 

descrito(s) na petição inicial.

Pois bem.

Da relação contratual (art.1º do Decreto Lei 911/69), que se prova por 

escrito e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu 

valor, será obrigatoriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no 

Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor, sob pena de não 

valer contra terceiros, e conterá, além de outros dados, os requisitos 

previstos no §1º do art. 1º.

Da mora (“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”) ou de inadimplemento por parte do 

devedor, ou ainda a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos 

de antecipação de vencimento da dívida, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

A propósito: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Enunciado 72 da súmula do 

STJ).

Além disso, o credor pode demonstrar a mora do devedor por meio de 

carta registrada com aviso de recebimento, nos termos da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: (...) Esta Corte consolidou entendimento 

no sentido de que, para a constituição em mora por meio de notificação 
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extrajudicial, é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, 

ainda que não pessoalmente. (...) STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 

419.667/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 06/05/2014.

Com efeito, os documentos acostados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência do devedor e a constituição em 

mora.

Por outro lado, há o justo receio de que a parte autora sofra danos pelo 

uso inadequado do bem e possibilidade de sua ocultação, objetivando 

impedir a aplicação do ordenamento jurídico.

Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e 

alterações inseridas pela Lei 10.931/04 DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR PLEITEADA.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a 

parte autora, na pessoa de seu representante legal e/ou pessoa 

autorizada pela parte autora.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade 

em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 

911/69).

Caso seja possível, o Oficial de Justiça deverá citar a parte requerida, 

quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

O devedor fiduciário poderá apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda 

que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição.

O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 14 

do art. 3º do DL 911/69).

Defiro desde já, reforço policial, acaso necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se servindo o presente como (mandado de busca e apreensão/ 

notificação/ofício/precatória/ mandado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68978 Nr: 50-10.2018.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar 

fundamentada no Dec. Lei n. 911/69, tendo como objeto o(s) bem (ns) 

descrito(s) na petição inicial.

Pois bem.

Da relação contratual (art.1º do Decreto Lei 911/69), que se prova por 

escrito e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu 

valor, será obrigatoriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no 

Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor, sob pena de não 

valer contra terceiros, e conterá, além de outros dados, os requisitos 

previstos no §1º do art. 1º.

Da mora (“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”) ou de inadimplemento por parte do 

devedor, ou ainda a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos 

de antecipação de vencimento da dívida, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

A propósito: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Enunciado 72 da súmula do 

STJ).

Além disso, o credor pode demonstrar a mora do devedor por meio de 

carta registrada com aviso de recebimento, nos termos da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: (...) Esta Corte consolidou entendimento 

no sentido de que, para a constituição em mora por meio de notificação 

extrajudicial, é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, 

ainda que não pessoalmente. (...) STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 

419.667/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 06/05/2014.

Com efeito, os documentos acostados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência do devedor e a constituição em 

mora.

Por outro lado, há o justo receio de que a parte autora sofra danos pelo 

uso inadequado do bem e possibilidade de sua ocultação, objetivando 

impedir a aplicação do ordenamento jurídico.

Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e 

alterações inseridas pela Lei 10.931/04 DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR PLEITEADA.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a 

parte autora, na pessoa de seu representante legal e/ou pessoa 

autorizada pela parte autora.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade 

em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 

911/69).

Caso seja possível, o Oficial de Justiça deverá citar a parte requerida, 

quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

O devedor fiduciário poderá apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda 

que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição.

O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 14 

do art. 3º do DL 911/69).

Defiro desde já, reforço policial, acaso necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se servindo o presente como (mandado de busca e apreensão/ 

notificação/ofício/precatória/ mandado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69165 Nr: 192-14.2018.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar 

fundamentada no Dec. Lei n. 911/69, tendo como objeto o(s) bem (ns) 

descrito(s) na petição inicial.

Pois bem.

Da relação contratual (art.1º do Decreto Lei 911/69), que se prova por 

escrito e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu 

valor, será obrigatoriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no 

Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor, sob pena de não 

valer contra terceiros, e conterá, além de outros dados, os requisitos 

previstos no §1º do art. 1º.

Da mora (“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”) ou de inadimplemento por parte do 

devedor, ou ainda a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos 

de antecipação de vencimento da dívida, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

A propósito: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Enunciado 72 da súmula do 

STJ).

Além disso, o credor pode demonstrar a mora do devedor por meio de 

carta registrada com aviso de recebimento, nos termos da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: (...) Esta Corte consolidou entendimento 

no sentido de que, para a constituição em mora por meio de notificação 

extrajudicial, é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, 

ainda que não pessoalmente. (...) STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 
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419.667/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 06/05/2014.

Com efeito, os documentos acostados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência do devedor e a constituição em 

mora.

Por outro lado, há o justo receio de que a parte autora sofra danos pelo 

uso inadequado do bem e possibilidade de sua ocultação, objetivando 

impedir a aplicação do ordenamento jurídico.

Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e 

alterações inseridas pela Lei 10.931/04 DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR PLEITEADA.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a 

parte autora, na pessoa de seu representante legal e/ou pessoa 

autorizada pela parte autora.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade 

em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 

911/69).

Caso seja possível, o Oficial de Justiça deverá citar a parte requerida, 

quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

O devedor fiduciário poderá apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda 

que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição.

O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 14 

do art. 3º do DL 911/69).

Defiro desde já, reforço policial, acaso necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se servindo o presente como (mandado de busca e apreensão/ 

notificação/ofício/precatória/ mandado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69408 Nr: 383-59.2018.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar 

fundamentada no Dec. Lei n. 911/69, tendo como objeto o(s) bem (ns) 

descrito(s) na petição inicial.

Pois bem.

Da relação contratual (art.1º do Decreto Lei 911/69), que se prova por 

escrito e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu 

valor, será obrigatoriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no 

Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor, sob pena de não 

valer contra terceiros, e conterá, além de outros dados, os requisitos 

previstos no §1º do art. 1º.

Da mora (“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”) ou de inadimplemento por parte do 

devedor, ou ainda a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos 

de antecipação de vencimento da dívida, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

A propósito: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Enunciado 72 da súmula do 

STJ).

Além disso, o credor pode demonstrar a mora do devedor por meio de 

carta registrada com aviso de recebimento, nos termos da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: (...) Esta Corte consolidou entendimento 

no sentido de que, para a constituição em mora por meio de notificação 

extrajudicial, é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, 

ainda que não pessoalmente. (...) STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 

419.667/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 06/05/2014.

Com efeito, os documentos acostados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência do devedor e a constituição em 

mora.

Por outro lado, há o justo receio de que a parte autora sofra danos pelo 

uso inadequado do bem e possibilidade de sua ocultação, objetivando 

impedir a aplicação do ordenamento jurídico.

Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e 

alterações inseridas pela Lei 10.931/04 DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR PLEITEADA.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a 

parte autora, na pessoa de seu representante legal e/ou pessoa 

autorizada pela parte autora.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade 

em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 

911/69).

Caso seja possível, o Oficial de Justiça deverá citar a parte requerida, 

quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

O devedor fiduciário poderá apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda 

que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição.

O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 14 

do art. 3º do DL 911/69).

Defiro desde já, reforço policial, acaso necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se servindo o presente como (mandado de busca e apreensão/ 

notificação/ofício/precatória/ mandado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69599 Nr: 500-50.2018.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SU-DCVDJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar 

fundamentada no Dec. Lei n. 911/69, tendo como objeto o(s) bem (ns) 

descrito(s) na petição inicial.

Pois bem.

Da relação contratual (art.1º do Decreto Lei 911/69), que se prova por 

escrito e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu 

valor, será obrigatoriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no 

Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor, sob pena de não 

valer contra terceiros, e conterá, além de outros dados, os requisitos 

previstos no §1º do art. 1º.

Da mora (“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”) ou de inadimplemento por parte do 

devedor, ou ainda a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos 

de antecipação de vencimento da dívida, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

A propósito: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Enunciado 72 da súmula do 

STJ).

Além disso, o credor pode demonstrar a mora do devedor por meio de 

carta registrada com aviso de recebimento, nos termos da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: (...) Esta Corte consolidou entendimento 

no sentido de que, para a constituição em mora por meio de notificação 

extrajudicial, é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, 

ainda que não pessoalmente. (...) STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 

419.667/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 06/05/2014.

Com efeito, os documentos acostados à inicial demonstram a relação 
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contratual, bem como a inadimplência do devedor e a constituição em 

mora.

Por outro lado, há o justo receio de que a parte autora sofra danos pelo 

uso inadequado do bem e possibilidade de sua ocultação, objetivando 

impedir a aplicação do ordenamento jurídico.

Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e 

alterações inseridas pela Lei 10.931/04 DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR PLEITEADA.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a 

parte autora, na pessoa de seu representante legal e/ou pessoa 

autorizada pela parte autora.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade 

em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 

911/69).

Caso seja possível, o Oficial de Justiça deverá citar a parte requerida, 

quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

O devedor fiduciário poderá apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda 

que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição.

O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 14 

do art. 3º do DL 911/69).

Defiro desde já, reforço policial, acaso necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se servindo o presente como (mandado de busca e apreensão/ 

notificação/ofício/precatória/ mandado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70087 Nr: 841-76.2018.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar 

fundamentada no Dec. Lei n. 911/69, tendo como objeto o(s) bem (ns) 

descrito(s) na petição inicial.

Pois bem.

Da relação contratual (art.1º do Decreto Lei 911/69), que se prova por 

escrito e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu 

valor, será obrigatoriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no 

Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor, sob pena de não 

valer contra terceiros, e conterá, além de outros dados, os requisitos 

previstos no §1º do art. 1º.

Da mora (“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”) ou de inadimplemento por parte do 

devedor, ou ainda a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos 

de antecipação de vencimento da dívida, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

A propósito: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Enunciado 72 da súmula do 

STJ).

Além disso, o credor pode demonstrar a mora do devedor por meio de 

carta registrada com aviso de recebimento, nos termos da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: (...) Esta Corte consolidou entendimento 

no sentido de que, para a constituição em mora por meio de notificação 

extrajudicial, é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, 

ainda que não pessoalmente. (...) STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 

419.667/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 06/05/2014.

Com efeito, os documentos acostados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência do devedor e a constituição em 

mora.

Por outro lado, há o justo receio de que a parte autora sofra danos pelo 

uso inadequado do bem e possibilidade de sua ocultação, objetivando 

impedir a aplicação do ordenamento jurídico.

Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e 

alterações inseridas pela Lei 10.931/04 DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR PLEITEADA.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a 

parte autora, na pessoa de seu representante legal e/ou pessoa 

autorizada pela parte autora.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade 

em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 

911/69).

Caso seja possível, o Oficial de Justiça deverá citar a parte requerida, 

quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

O devedor fiduciário poderá apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda 

que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição.

O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 14 

do art. 3º do DL 911/69).

Defiro desde já, reforço policial, acaso necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se servindo o presente como (mandado de busca e apreensão/ 

notificação/ofício/precatória/ mandado).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-38.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSILENE BARBOSA DA COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000047-38.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

4.103,51 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: DEUSILENE BARBOSA DA COSTA Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: RUA LARGO DAS NAÇÕES, S/N, 

PARQUE DAS NAÇÕES, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

06/04/2018 às 16:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35406 Nr: 819-90.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS EDUARDO GALVÃO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Declaro encerrada a instrução. Concedo 

o prazo de 05 dias para a defesa apresentar alegações finais. Após 

concluso para prolação de sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30262 Nr: 16-78.2013.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIACIR FIDELES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Aguarde-se o retorno das cartas 

precatórias de fls. 113 e 122. Com a juntada, intime-se as partes para 

alegações finais sucessivas no prazo de 05 dias, a começar pelo 

Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40909 Nr: 1884-52.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL - OAB:/MT 23.503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante do acordo firmado pelas partes, 

HOMOLOGO a consensualidade e, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

‘b’, do CPC c/c art. 356, inciso I, do mesmo Codex, JULGO 

ANTECIPADAMENTE PARCIALMENTE O MÉRITO PARA DECRETAR O 

DIVÓRCIO das partes, Ney Ricardo Feitosa de Paula e Patricia Gomes da 

Silva Feitosa. A autora voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: 

Patricia Gomes da Silva. Como não houve consenso em relação a partilha 

dos bens e em relação a questão da união estável, sai a parte requerida 

intimada para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia. Em seguida, intime-se a parte requerente para 

impugnação, no mesmo prazo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37676 Nr: 218-16.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON GOMES ADORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante da certidão de folha 92 defiro o 

requerimento do Ministério Público, dê-se vista dos autos ao Parquet , a fim 

de que no prazo de 5 dias possa tentar localizar os endereços das 

pessoas referidas. Após voltem-me os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35273 Nr: 737-59.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO, JOVERCINO 

PEDRO MARÇAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: I.S.MORAIS SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OAB:1119, KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Homologo a desistência da inquirição da 

testemunha e vítima referidas. Defiro o requerimento da defesa de Roberto 

Oliveira Sobrinho, determinando a expedição de carta precatória, com 

escopo de que seja procedido ao seu interrogatório na comarca de Barra 

do Garças/MT, conforme endereço supracitado. Com o retorno da carta 

precatória, intimem-se as partes para alegações finais sucessivas, no 

prazo de 5 dias, a começar pelo Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35788 Nr: 52-18.2016.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10075-MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Declaro encerrada a instrução. 

Intimem-se as partes para alegações finais sucessivas, no prazo de 5 

dias, a começar pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41456 Nr: 258-61.2018.811.0110

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZES RIBEIRO PEREIRA, RAIMUNDO NONATO SOUZA 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 200 e art. 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO os termos do acordo de divórcio 

consensual submetido à apreciação jurisdicional pelos autores às fls. 

19/21, consecutivamente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fazendo-o para o fim de:a)Decretar o divórcio 

do casal, declarando findos os deveres do casamento; a autora voltará a 

usar o nome de solteira, qual seja: IZES RIBEIRO PEREIRA;b)Fixar a guarda 

de DAVI RIBEIRO DE CARVALHO, filho em comum de RAIMUNDO NONATO 

SOUZA CARVALHO e IZES RIBEIRO PEREIRA, em favor da autora: IZE 

RIBEIRO PEREIRA. O direito de visitas será exercido livremente, desde que 

com comunicação prévia de 24(vinte e quatro) horas, conforme item IV 

das fls. 19/21 dos autos;c)Fixar a obrigação alimentar a ser suportada 

pelo genitor RAIMUNDO NONATO SOUZA CARVALHO, em favor do menor 

DAVI RIBEIRO DE CARVALHO, no valor de 50% (cinquenta por cento)do 

salário mínimo vigente, a ser depositado até o dia 15 (quinze) de cada mês 

na conta: Agência nº 1308013, Conta Poupança nº 00077730-6, Caixa 

Econômica Federal, em nome de IZES RIBEIRO PEREIRA; as despesas 

extraordinárias serão divididas proporcionalmente em 50% (cinquenta por 

cento) para cada um dos genitores, conforme item VI (fl.21).Custas 

suspensas, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.Tendo em vista a 

nomeação de fls. 10, fixo os honorários advocatícios em favor de 

Medeiros e Pazeto Advogados Associados, CNPJ 17.499.116/0001-10, em 

05 (cinco) URH’s/Unidade Referencial de Honorários, nos termos da 

Tabela XI, item ‘15’, ’15.1’, da OAB. O escrivão deverá lavrar a competente 

certidão da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro no art. 4º do 

Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.Com o trânsito em 

julgado, expeça-se o necessário para fins de averbação, após, 

arquivem-se. Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30210 Nr: 1148-10.2012.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO RODRIGUES REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, 

ROCICLEUDA CARVALHO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ARAUJO - OAB:53341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIMARA LEMOS DE 

CARVALHO CÂNDIDO - OAB:6101, GILMAR MOURA DE SOUZA - 
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OAB:5.681

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo a 

parte autora o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de 

arquivamento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31454 Nr: 1218-90.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo a 

parte autora o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de 

arquivamento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31491 Nr: 1259-57.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FONSECA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo a 

parte autora o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de 

arquivamento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34029 Nr: 97-56.2015.811.0110

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIVAL TADEU PEREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA CASTRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo a 

parte autora o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de 

arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 20593 Nr: 1257-34.2006.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO VALÉRIO REZENDE - 

OAB:86662/SP

 INTIMAR ADVOGADO DE DEFESA , PARA NO PRAZO DE 10 DIAS, 

MANIFESTAR SOBRE A DESISTÊNCIA DE TESTEMUNHA INFORMADA AS 

FLS 406

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35380 Nr: 799-02.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVES PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME, ELVIS 

PRESLEY ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINEIA VON RANDOW VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para comaprecer a audiencia de 

Conciliação, Instrução e Julgamento designada para o dia 02 de maio de 

2018, às 17 horas (MT).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35380 Nr: 799-02.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVES PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME, ELVIS 

PRESLEY ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINEIA VON RANDOW VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de consignação em pagamento c/c repetição do indébito 

e pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela movida por Alves 

Produtos Farmacêuticos LTDA – ME, representado por seu 

sócio/proprietário Elvis Presley Alves em desfavor de Dinéia Von Randow.

Houve determinação de emenda da petição inicial, nos termos do artigo 

283 do Código de Processo Civil e art. 67, inciso I da Lei nº 8.245/91.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Tendo o Autor cumprido a diligência, recebo a emenda da inicial de fls. 

51/58, eis que houve informação do valor com os encargos devidos e 

suas especificações como determinado no despacho de fl. 49.

Assim, considerando a verossimilhança das alegações, já que o autor 

pretende consignar em juízo o valor do débito incontroverso, e havendo 

fundado receio de dano de difícil reparação, consubstanciado pelo 

transtorno que a retomada do imóvel poderá lhe causar, estão 

evidenciados os pressupostos previstos no artigo 273 do Código de 

Processo Civil.

 Além disso, o deferimento do pedido não causa à ré qualquer prejuízo, 

havendo plena possibilidade de reversão da medida, caso a demanda seja 

julgada improcedente ao final.

Diante de todo exposto, defiro o pedido de efetivação de depósito em juízo 

do valor devido que deverá ser efetuado no prazo de 05 (cinco) dias.

Havendo prestações periódicas, uma vez consignada a primeira, fará o 

autor consignar as vincendas sucessivamente, sem qualquer formalidade, 

desde que o faça até 05 (cinco) dias contados da data do vencimento de 

cada uma (art. 892, CPC).

Após, cite-se a parte Ré para levantar o depósito ou oferecer resposta, 

no prazo de 15 dias, contados da data da efetivação da consignação, 

ciente de que, não contestada esta, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (Arts. 285, 319 e 890 do 

Código Processo Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis – MT, 10 de março de 2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33265 Nr: 845-25.2014.811.0110

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARILHA G. DA SILVA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO-INDEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo a 

parte autora o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de 

arquivamento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33934 Nr: 40-38.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR BARBOSA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA CORREIA CAÇÃO 

BUENO - OAB:21369/MT, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 Vistos etc.

Decisão->Determinação

O causídico pugna pela redesignação da audiência (fls.219/222), uma vez 

que, previamente, já havia sido designada audiência na Comarca de Novo 

São Joaquim/MT, autos n° 1060-08.2017.811.0106.

Pois bem.

Constata-se que a presente demanda foi ajuizada em 27/01/2015, sendo 

que até o momento não ocorrera a audiência de conciliação.

 Compulsando os autos, percebe-se que a audiência em questão fora 

designada em 22/01/2018 (fl.217), com intimação em 29/01/2018 (fl.218), 

e, em pesquisa junto ao sistema do TJMT, é possível constatar-se que a 

audiência redesignada nos autos Cód. 78238, processo n° 

1060-08.2017.811.0106, Comarca de Novo São Joaquim/MT, fora marcada 

em 22/02/2018.

 Neste norte, vislumbrando que os argumentos trazidos pelo causídico não 

foram provados nos autos, INDEFIRO o pedido formulado às fls. 219/222.

Mantenho a decisão de fl. 217/217, verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28163 Nr: 769-69.2012.811.0110

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BELCHIOR JOSE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade dos 

depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de ABRIL de 

2018, às 13h30min.

Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455, do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 60 

(sessenta) dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado.

Intimem-se todos os herdeiros arrolados nos autos, para comparecer na 

audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40032 Nr: 1562-32.2017.811.0110

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Decisão->Determinação

Defiro o pedido formulado às fls. 26, nos termos do art. 362, II, do CPC.

Tendo em vista que o Dr. Helton C.de Medeiros Filho, advogado das 

requerentes Cláudia Maria de Souza Oliveira e Outras estará na cidade de 

Ribeirão Cascalheira/MT, para audiências a serem realizadas no dia 

06/03/2018, as quais já haviam sido agendadas anteriormente (fl. 28/29), 

redesigno a audiência aprazada em fls. 20/22, para o dia 09 de abril de 

2.018, às 17:00(MT).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, na forma determinada às fls. 22.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31130 Nr: 894-03.2013.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR DE FARIA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA CORREIA CAÇÃO 

BUENO - OAB:21369/MT

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. DEFIRO o pedido do Ministério Público. 

Tendo em vista que o acusado foi citado pessoalmente, e não mais 

compareceu aos autos decreto sua REVELIA. Solicite-se informações 

acerca do cumprimento da precatória expedida para a Comarca de Barra 

do Garças/MT. REDESIGNO a presente solenidade para o dia 22 de maio 

de 2018, às 14h30min (horário de Cuiabá/MT), para ouvir a testemunha 

EDNETE DOS SANTOS PEREIRA, devendo adverti-la que em caso de sua 

ausência será conduzida coercitivamente. Saem as partes intimadas da 

nova data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33976 Nr: 59-44.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORCELINO ALVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 (...) 3. DISPOSITIVO. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para 

CONDENAR JORCELINO ALVES DE FREITAS devidamente qualificado nos 

autos em exame, pela prática do delito descrito no art. 34, caput e 

parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.605/98. Passo, consequentemente, a 

dosar as penas. (...) 6.0. DA PENA DEFINITIVA Assim, fixo a PENA 

DEFINITIVA do réu JORCELINO ALVES DE FREITAS, em 01(um) ano de 

detenção e 10 (dez) dias-multa, fixadas em 1/30 do salário mínimo vigente 

à época dos fatos. 7.0. DELIBERAÇÕES FINAIS: 7.1. REGIME INICIAL: O 
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regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do que 

preconiza o art. 33, § 2º alínea “c”, do CP. 7.2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA: 

Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 01 (um) ano, hei por bem 

substituir a pena privativa de liberdade aplicada por 01 (uma) pena 

restritiva de direitos, em consonância com o disposto no art. 44, § 2º, do 

Código Penal, a ser indicada pelo Juízo das Execuções Penais. Incabível a 

Suspensão Condicional da Pena, em decorrência do previsto no art. 77, 

inciso III, do mesmo artigo: “Art. 77 - A execução da pena privativa de 

liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) 

a 4 (quatro) anos, desde que: III - Não seja indicada ou cabível a 

substituição prevista no art. 44 deste Código”. 8.0. DO DIREITO DE 

RECORRER EM LIBERDADE Não existindo os motivos da prisão preventiva, 

concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, no que se refere 

aos presentes autos. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28085 Nr: 691-75.2012.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS DA MAIA, MILTON SOUTO DE ARAUJO 

NETO, WILSON FERNANDES NAZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT, MURILO GODOY - OAB:11828 MS, THIAGO ALVES 

CHIANCA PEREIRA OLIVEIRA - OAB:11285MS

 Procedo à intimação dos réus, através de seus advogados, para dar 

ciência da carta precatória expedida para comarca de Tapurah, com a 

finalidade de inquirição da testemunha José Luiz Santos, em data a ser 

designada pelo juizo deprecado.

Paulo Eduardo Mattos Diniz

Analista Judiciário

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95925 Nr: 1237-84.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA TEOLIDE SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95927 Nr: 1239-54.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA FRANCO DO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96809 Nr: 1681-20.2017.811.0101

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIR TONINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95926 Nr: 1238-69.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA REGINA TONINATTO ANTONIAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96811 Nr: 1682-05.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VALMIR DE SILVESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96813 Nr: 1683-87.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BORELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96939 Nr: 1742-75.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA SEGATO MARIN PELENTIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84954 Nr: 64-93.2015.811.0101

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANESIO CATELAN, ALDEIDA MARTINS CATELAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIDIA NOEMI GUILLERMET – EPP (POTENGI 

CONSTRUÇÕES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE MORAES 

MAXIMINO - OAB:MT 18.927-A, HUMBERTO JOSÉ PEIXOTO VELLOZO 

- OAB:RJ - 109.231

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte requerida 

para que providencie o preparo das cartas precatórias para cumprimento 

nas Comarcas de Sinop/MT, Cuiabá/MT e Santos/SP com a finalidade de 

inquirição de suas testemunhas, devendo para tanto, encaminhar a esta 

secretaria os comprovantes de pagamentos a fim de que os mesmos 

sejam juntados às cartas precatórias para envio e distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83738 Nr: 901-85.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉSAR GOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 901-85.2014 (Id. 83738)

Ação Declaratória c/ pedido de indenização.

Requerente: CÉSAR GOLIN

Requerido: COLONIZADORA SINOP S/A

Vistos.

1. Considerando que a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC prevê em seu 

artigo 468, §§ 6º e 7º normas de parcelamento das custas judiciais, 

DEFIRO o pedido de parcelamento das custas e taxas judiciais em 06 

(seis) parcelas mensais, sucessivas e sujeitas à correção monetária, 

devendo a primeira parcela ser recolhida em até 05 (cinco) dias a contar 

dessa decisão.

2. Intime-se a parte autora para recolher a primeira parcela.

3. Após, conclusos.

4. Diligências necessárias.

Cláudia, 23 de março de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86007 Nr: 601-89.2015.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPANSKI COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA - COPAGRO INSUMOS AGRÍCOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIAN DOS SANTOS - 

OAB:MT 19.016/A

 Autos n. 601-89.2015 (Id. 86007) Rescisão contratual c/c pedido de 

liminar de reintegração de posse (status quo ante) c/c anulação c/c 

perdas e danos Requerente: ELIANE DO AMARAL e outro Requerido: 

COPANSKI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA – COPAGRO 

INSUMOS AGRÍCOLAS (...) III - DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim 

de: a) DECLARAR a rescisão do instrumento particular de compromisso de 

compra e venda (fls. 49/50) havido entre as partes e consequentemente a 

rescisão parcial do contrato particular de compra e venda do imóvel rural 

(fls. 44/46), devendo as partes retornarem ao status quo ante, 

reconhecendo ainda que o autor deve ao Requerido o valor de R$ 

280.948,68 (duzentos e oitenta mil, novecentos e quarenta e oito reais e 

sessenta e oito centavos). Como consequência da resolução do contrato, 

determino a imediata expedição de mandado de reintegração na posse do 

bem imóvel, objeto do contrato resolvido, em favor do Autor; b) condenar a 

requerida em perdas e danos, os quais serão arbitrados em sede de 

liquidação de sentença, devendo ser observado os insumos entregues na 

safra 2014/2015; c) CONDENAR a parte Requerida ao pagamento do valor 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à Requerente, a título de danos morais, com 

juros de mora no importe de 1% ao mês desde a citação e correção 

monetária segundo índice do INPC/IBGE, desde a presente data (Súmula 

362 do STJ). (...) No mais JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, o pedido 

de anulação do instrumento particular de confissão de dívida e outras 

avenças, uma vez que não ficou configurado qualquer vício do negócio 

jurídico. (...) Cláudia, 28 de março de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88486 Nr: 1744-16.2015.811.0101

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPANSKI AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIAN DOS SANTOS - 

OAB:87932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação e determino que se altere o valor 

da ação nos autos principais nº 601-892015.811.0101 (Id. 86007) para R$ 

358.250,00 (trezentos e cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta 

reais).Custas pelos Impugnados, devendo ser observado que são 

beneficiários da justiça gratuita. P.R.I.Após o trânsito em julgado desta 

decisão: a) extraia-se cópia desta decisão e junte-a aos autos principais: 

b) após, desapensem-se e arquivem-se com as cautelas de 

estilo.Procedam-se as baixas e comunicações necessárias. Cláudia, 28 de 

março de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88487 Nr: 1745-98.2015.811.0101

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPANSKI AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIAN DOS SANTOS - 

OAB:87932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.Custas pelo 

Impugnante.P.R.I.Após o trânsito em julgado desta decisão, extraiam-se 

cópias da sentença e acoste-se ao processo principal.Procedam-se as 

baixas e comunicações necessárias. Cláudia, 28 de março de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101602 Nr: 708-31.2018.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN KAYQUE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:OAB-MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar 

a constituição em mora do devedor, eis que o requerido não foi notificado 

por ter mudado de residência. (...) )2. Diligências necessárias. Cláudia, 29 

de março de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito......................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 855 de 1053



 Cod. Proc.: 101230 Nr: 529-97.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OSS, TSM, HSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER - 

OAB:19892/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 101230) Ação de guarda c/c alimentos e 

regulamentação de visitas Vistos. 1. (...) 3. Arbitro alimentos provisórios 

em 50% do salário mínimo nacional, correspondente a R$ 477,00 

(quatrocentos e setenta e sete reais), à míngua de maiores elementos a 

respeito da capacidade financeira da parte requerida e das necessidades 

do autor, devidos a partir desta data e que deverão ser pagos mediante 

depósito em conta bancária que deverá ser aberta em nome da genitora 

do Requerente. Esclareço que os alimentos provisórios são devidos a 

partir desta data e não da citação na forma do disposto no caput do art. 

4º, da Lei de Alimentos, visto que o art. 13, § 2º diz respeito tão-somente à 

verba alimentícia fixada na sentença, que retroage à citação. Esta é a 

interpretação correta e que atende ao ditame constitucional que assegura 

à prestação alimentícia, regime que difere em tudo do arcabouço 

processual, tanto que o adimplemento pode ser assegurado mediante 

prisão do devedor. De que adiantaria a expressa determinação da lei que 

manda ao juiz fixar “desde logo alimentos provisórios” se fossem eles 

devidos após a citação que pode demandar dias, semanas ou até mesmo 

meses, como sói acontecer quando necessária a expedição de carta 

precatória. (...) 4. Em prol do NCPC, paute-se audiência de conciliação com 

a Srta. Conciliadora. 4.1 (...) Cláudia, 29 de março de 2018. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91476 Nr: 1376-70.2016.811.0101

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MARIA SCHMITT DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1376-70.2016 (Id. 91476)

Inventário

 Vistos.

1. Considerando as informações prestadas às fls. 73/75, REVOGO a 

nomeação realizada através da decisão proferida em 13.01.2017 (fl. 15) e 

consequentemente NOMEIO como INVENTARIANTE o descendente do de 

cujus, BRENDO YERRO SCHMITT DA SILVA, sob compromisso, nos 

termos do art. 617, IV do CPC.

 Retifique-se o polo ativo da ação no Sistema Apolo, fazendo constar 

como representante legal a Sra. Edna Maria Schmitt da Silva, colocando 

como inventariante o adolescente acima nomeado.

 Intime-se o inventariante através de sua representante legal para 

assinatura do Termo de Compromisso legal, no prazo de 05 (cinco) dias.

 2. Considerando que já prestou as primeiras declarações (fls. 76/99), 

lavre-se o termo circunstanciado de primeiras declarações.

3. Sem prejuízo do item anterior, citem-se as Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal e o Ministério Público, para querendo manifestarem-se 

(art. 626, do CPC).

4. Concluídas as citações, concedo o prazo comum de 15 (quinze) dias, 

para os interessados se manifestarem sobre as primeiras declarações, 

nos moldes do art. 627, do CPC.

5. Após, conclusos.

 6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96088 Nr: 1328-77.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clomir Bedin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIZA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

JOSE PAULO SIRENA, SILVANO BORTOLUZZI, JN Industria e Comércio de 

Farelo e Oleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON DE ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILIARDE - OAB:MT 

20.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1328-77.2017 (Id. 96088)

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte Requerente, 

alegando que a sentença proferida é omissa e contraditória, 

argumentando que este Juízo é o competente para análise da declaração 

de nulidade de documentos que deram ensejo à baixa da CPR nas 

matrículas n. 43 e 44, ambas do 1º Ofício Extrajudicial de Cláudia/MT.

DECIDO.

Acerca dos embargos de declaração interpostos pelo Autor, entendo que 

não merecem acolhimento, eis que não há omissão e nem contradição a 

serem sanadas.

Conforme bem explicado na sentença, este Juízo entendeu não ser o 

competente para apreciação da causa, sendo que extrai-se da linha 

argumentativa desenvolvida que o escopo dos presentes embargos que o 

objetivo é modificar a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de 

mérito.

Em verdade percebe-se que o embargante se insurge contra o que 

considera error in judicando, que deve ser atacado por meio do recurso 

adequado à reforma da decisão.

Os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm 

caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1.022, CPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Assim, não verificando na sentença a omissão e contradições apontadas 

pelo Embargante, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Intime-se.

No mais, cumpra-se a sentença prolatada.

Diligências necessárias.

Cláudia, 29 de março de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85984 Nr: 583-68.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA CANOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Sassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Juths Rissato - 

OAB:OAB/MT 5.147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Vistos.

1. Analisando o feito, e em consulta ao sistema CEI Anoreg, não há notícia 

de matrículas abertas no Registro de Imóveis de Cláudia, envolvendo os 

dois imóveis, objetos da adjudicação compulsória. Assim, necessário se 

faz a abertura das matrículas, para em seguida fazer o registro das 

adjudicações compulsórias. Além disso, considerando que os imóveis 

pertencem à Gleba Celeste 5ª Parte, necessário se faz ouvir a 

Colonizadora Sinop acerca de eventuais débitos.

Deste modo, oficie-se o 6º Ofício Extrajudicial de Cuiabá, requerendo 

certidão de inteiro teor da matrícula n. 17.636, referente à data 19 da 

Quadra 127, com área de 483,00 metros quadrados e data 13 da quadra 

58, com área de 675,00 metros quadrados. Prazo: 10 (dez) dias.

2. Oficie-se ainda o Município de Cláudia requerendo certidão de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 856 de 1053



localização dos imóveis acima mencionados. Prazo: 10 (dez) dias.

3. Ainda, intime-se a Colonizadora Sinop a fim de informar se concorda 

com a adjudicação compulsória dos imóveis acima mencionados, no prazo 

de 10 (dez) dias.

4. Em havendo concordância da Colonizadora Sinop, e com o retorno 

positivo dos ofícios, intime-se a parte Autora para regularizar o imóvel no 

1º Ofício Extrajudicial de Cláudia, no tocante à abertura de matrícula e 

após, comprove-se nos autos para deliberações.

5. Caso a Colonizadora Sinop não expresse concordância, voltem 

conclusos para deliberação.

6. Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86343 Nr: 760-32.2015.811.0101

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇAO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIONE DE PAULA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.533/A, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:24.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699/MT, JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:10924/MT

 Vistos.

1. Defiro o pedido do autor. Expeça-se ofício ao Registro de Imóveis local 

para o fim de averbar na matrícula 3457 a servidão administrativa, no 

prazo de 10 (dez) dias. Havendo ônus, caberá ao autor arcar com o 

pagamento de custas na serventia.

2. Cumprido o ato, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

3. Int.

Cláudia, 31 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52427 Nr: 408-50.2010.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIGRINHOS INDÚSTRIA E COM. DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVIAS DAS COLINAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL CRISTINA DINIZ 

BORGES COELHO MONTANARI - OAB:SP/102.623, SEBASTIÃO JOSÉ 

ROMAGNOLO - OAB:SP/70.711, TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a requerida ao pagamento de danos materiais no montante de 

R$ 51.000,00 (cinquenta e um reais), com juros legais de mora de 1% ao 

mês e correção monetária, ambos, a contar da data do evento danoso 

(súmulas 43 e 54, STJ), pelo índice INPC/IBGE.Em razão da sucumbência, 

condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais bem como os honorários advocatícios da parte adversa, os 

quais, arbitro em 15% do valor atualizado da condenação, consoante 

disposto no artigo 85, § 8°, do CPC, face ao trabalho desenvolvido, o lugar 

da prestação, o zelo profissional, o tempo exigido, a natureza e a 

importância das demandas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o 

trânsito em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo.Cláudia, 2 de abril de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83779 Nr: 935-60.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NERES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:MT12.758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469 -A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR a 

requerida a conceder e implantar a aposentadoria por invalidez à parte 

Autora, no importe de 100% do salário de contribuição, nos termos do art. 

44, da Lei nº 8.213/91 e art. 36, §7º, do Decreto nº 3.048/99, a partir de 

02.02.2011 (data da negativa via administrativa referente ao pedido de 

prorrogação do benefício), com os seguintes parâmetros: a) a correção 

monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de 

cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em 

sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou 

o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública; b) juros 

de mora de acordo com manual de cálculos da Justiça Federal.(...) Cláudia, 

2 de abril de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53557 Nr: 143-14.2011.811.0101

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Roberto Paschoal - 

OAB:MT 10.811-A, Lotte Radowitz - OAB:PR/33584

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, e, por conseguinte, a) DECRETO, por sentença, o divórcio do casal 

MÁRCIA CRISTINA BECKER SMANIOTTO, julgando dissolvida a sociedade 

conjugal existente entre ambos (art. 1.571, inciso IV, CC); b) DETERMINO a 

partilha dos bens, quais sejam, dois imóveis (data n. 05, da quadra 10, 

com área de 532,00 metros quadrados, situado na Gleba Celeste 5ª Parte, 

em Cláudia e imóvel do Quadrante 06, quadrícula 5, setor 64, Quadra n. 05, 

lote 167 do Loteamento Parque Residencial Presidente, em Foz do 

Iguaçu/PR) e o automóvel Fiesta, na razão de 50% para cada cônjuge, 

devendo ser levado em conta o valor da tabela Fipe; c) CONCEDO a 

guarda da filha Geovana à requerente, e; d) CONDENO o requerido a 

pagar alimentos a filha Geovana Becker Smaniotto no importe de 50% 

(cinquenta porcento) do salário mínimo, mais 50% (cinquenta porcento) 

das despesas extraordinárias, até dia 10 (dez) de cada mês.Oficie-se o 

INSS para proceder ao desconto do valor dos alimentos (50% do salário 

mínimo), no benefício previdenciário do Requerido, devendo ainda 

proceder às alterações necessários quando o valor do salário mínimo 

sofrer alteração, no prazo de 05 (cinco) dias.Defiro os benefícios da 

justiça gratuita ao Requerido.Condeno as partes ao pagamento das custas 

processuais, ficando o ônus de 50% (cinquenta por cento) para cada, 

com fulcro no art. 98, § 2º, do NCPC, devendo ser observado o § 3º do 

referido artigo. Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente 

mandado de averbação ao Ofício do Registro Civil, passando a cônjuge 

virago utilizar o nome de solteira: MÁRCIA CRISTINA BECKER.P.R.I.Após, 

obedecidas às formalidades da CNGC, arquivem-se.Cláudia, 02 de abril de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84054 Nr: 1124-38.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDOR VENZO, MAURICIO BORTOLLETI DE 

OLIVEIRA, EMERSON ALVES SARAIVA, MARCOS FERREIRA DA SILVA, 

EVANDRO DE OLIVEIRA, AGUIMAR QUINTINO, ROBERTO KELLER, 

ROZENEI DELLANI, ALCIDES FRANCISCO GORALSKI, ALEX DA VEIGA, 

VILSON LUNKES, MILTON TORLAI, DIEGO RAFAEL GIACOPPINI, ADRIEL 

TALAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT, Gustavo Dias Cintra Mac Cracken - OAB:SP 314818, 

JEFERSON FUGIHARA - OAB:17860/MT, JIANCARLO LEOBET - 
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OAB:10.718 OAB/MT, ROBERTO MACHADO - OAB:11701/MT, ROGÉRIO 

PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT, Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 Autos n. 1124-38.2014.811.0101 (Id. 84054)

Ação Penal

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO

Réus: ALCINDOR VENZO e outros

 Vistos.

1. Considerando que no Processo Penal vigora o princípio da Verdade 

Real, defiro a oitiva da testemunha Ivete Lauermann Zanqui, conforme 

requerido pelo réu Alcides Francisco Goralski em petição retro, devendo 

ser realizada sua oitiva na audiência designada para o dia 10 de abril de 

2018, às 08:30 horas.

2. Intime-se.

3. Diligências necessárias.

Cláudia, 02 de abril de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54470 Nr: 1048-19.2011.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LARA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:19234/O

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de intimação do Acusado para comparecer em audiência de 

interrogatório à Comarca de Sinop/MT, via malote digital, devendo o(a) 

advogado do(a) Acusado acompanhar o andamento da deprecada 

naquele juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54470 Nr: 1048-19.2011.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LARA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:19234/O

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de inquirição de Testemunhas à Comarca de Sinop/MT, via 

malote digital, devendo o(a) advogado do(a) acusado acompanhar o 

andamento da deprecada naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98336 Nr: 2483-18.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO RENATO DORNELLES MACEDO, 

MARACAÍ FLORESTAL E INDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA BASTOS SÉRGIO DO 

NASCIMENTO - OAB:176286 OAB/MG, CRISTIANO AMARO RODRIGUES 

- OAB:OAB/MG 84.933, DAVID ANTUNES DAVID - OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar os advogados da parte requerida 

para informar dados bancários para expedição de Alvará de Liberação de 

valor depositado em Juízo, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94002 Nr: 322-35.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 Vistos. 1. Acolho a justificativa da ausência da testemunha Francisca e 

designo audiência de instrução e julgamento para sua oitiva para o dia 12 

de abril de 2018, às 17:00 horas. 2. Intime-se a testemunha. Saem os 

presentes intimados. Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90792 Nr: 1004-24.2016.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL DOS REIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILE SUMAIA SEREA KASSEM 

- OAB:55.441 OAB/SP, RAJE MUSTAPHA KASSEM - OAB:56.686 

OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que na data de ontem esta Magistrada estava de 

atestado médico, REDESIGNO a audiência para o dia 16 de abril de 2018, 

às 14:30 horas.

2. Intimem-se os advogados, via DJE, cientificando da nova data e para 

intimarem as testemunhas arroladas.

3. Diligências necessárias.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000144-69.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEL DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 26/06/2018 às 13:30 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000198-35.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ETIANE SANDRI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 26/06/2018 às 14:00 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000197-50.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ETIANE SANDRI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 26/06/2018 às 14:20 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000073-67.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ECSON JUNIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO)

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 26/06/2018 às 14:40 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000157-68.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO JOSE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 26/06/2018 às 15:00 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000128-18.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR ZBORALSKI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA APARECIDA DA SILVA BELING (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 26/06/2018 às 15:30 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010065-98.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

L PERUZATTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON SPANHOLI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 19/06/2018 às 15:00 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-42.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MELO DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. 1. A fim de comprovar o alegado na petição inicial, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de maio de 2018, às 

14:00 horas. 2. Ficam as partes advertidas que deverão comparecer 

pessoalmente sob pena de arquivamento ou revelia, bem como de que 

poderão trazer até três (03) testemunhas (art. 34 da Lei n. 9099/95) e 

demais provas que entenderem necessárias. Em não sendo possível as 

partes trazerem consigo as testemunhas, podem requerer, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias da audiência, a intimação das 

mesmas pela Secretaria. 3. Como testemunha do Juízo, determino a oitiva 

do Sr. DECIO FREIRE DOS SANTOS, podendo ser localizado na rua 

Antonio Correa, 475, centro, Cláudia, MT, telefone 66 - 9 - 9629-2466. 

Intime-se-o para a solenidade. 4. Diligências necessárias. Cláudia, 16 de 

março de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-65.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CLAUDIA (REQUERIDO)

 

Vistos. 1. A fim de comprovar o alegado na petição inicial, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de julho de 2018, às 

14:00 horas, inclusive para fins de depoimento pessoal da parte Autora. 2. 

Ficam as partes advertidas que deverão comparecer pessoalmente sob 

pena de arquivamento ou revelia, bem como de que poderão trazer até 

três (03) testemunhas (art. 34 da Lei n. 9099/95) e demais provas que 

entenderem necessárias. Em não sendo possível as partes trazerem 

consigo as testemunhas, podem requerer, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias da audiência, a intimação das mesmas pela Secretaria. 3. 

Diligências necessárias. Cláudia, 26 de março de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010047-48.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL BARBOSA DE SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMERI SILVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLANDIR DA ROLD OAB - MT0007184A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSUE PEREIRA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. 1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, 

ainda que inferior ao montante do cumprimento de sentença, intime-se a 

parte Requerida, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, para 

conhecimento do ato e, querendo, embargá-lo, nos termos do artigo 52, IX, 

da Lei nº 9.099/95, em quinze dias. 2. Com relação ao pedido de bloqueio 

via sistema RENAJUD, considerando que a propriedade de bem móvel 

transfere-se com a simples tradição nos termos do artigo 1.226 do Código 

Civil, podendo eventualmente o(s) veículo(s), em nome da(s) parte(s) 

executada(s), constantes do sistema RENAJUD já ser(em) de propriedade 

e estar(em) na posse de outrem, situação que, se deferida a constrição 

sem a devida cautela, poderia afetar direito de terceiro(s) de boa-fé e, por 

conseqüência, ocasionar a oposição de embargos de terceiro, fazendo 

com que o presente feito se arraste por ainda mais tempo, determino, 

desde já, em caso da penhora on line ser total ou parcialmente infrutífera, 

apenas a busca de veículos em nome da(s) parte(s) executada(s) 

utilizando-se do sistema RENAJUD. Neste sentido: “PROPRIEDADE DE 

BENS MÓVEIS – SIMPLES TRADIÇÃO – A propriedade dos bens móveis 

transmite-se por simples tradição, pelo que se considera proprietário 

aquele com quem for o bem encontrado”. (TRT 8ª R. – AP 

01469-2004-007-08-00-9 – 3ª T. – Rel. Juiz José Maria Quadros de 

Alencar – J. 06.12.2004). Sendo frutífera a busca de veículos pelo sistema 

RENAJUD, conforme consulta em anexo, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e remoção do(s) veículos(s) encontrado(s), devendo o oficial de 
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justiça certificar, através de documentos, vizinhos, entre outros meios, se 

o(s) veículo(s), objeto(s) da constrição, é (são) realmente de propriedade 

da(s) parte(s) executada(s) e se encontra(m)-se em sua posse. Para o 

cumprimento do referido mandado, a parte exeqüente deve fornecer todas 

as informações necessárias para encontrar o(s) veículo(s) e o(s) 

executado(s), bem como os meios necessários para remoção do bem. 3. 

Realizei o bloqueio via sistema Renajud em apenas um veículo, conforme 

requerido pelo Autor, eis que foi realizada penhora on line parcialmente, e 

o veículo indicado (Fiat Strada) em consulta à Tabela Fipe supera o valor 

da dívida. 4. Int. 5. Diligências necessárias. Cláudia, 20 de março de 2018. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010049-18.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL BARBOSA DE SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE PEREIRA PINTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLANDIR DA ROLD OAB - MT0007184A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROSIMERI SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDVAN SOARES GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)

VALMIR BRITO BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. 1. Com relação ao pedido de bloqueio via sistema RENAJUD, 

considerando que a propriedade de bem móvel transfere-se com a simples 

tradição nos termos do artigo 1.226 do Código Civil, podendo 

eventualmente o(s) veículo(s), em nome da(s) parte(s) executada(s), 

constantes do sistema RENAJUD já ser(em) de propriedade e estar(em) na 

posse de outrem, situação que, se deferida a constrição sem a devida 

cautela, poderia afetar direito de terceiro(s) de boa-fé e, por 

conseqüência, ocasionar a oposição de embargos de terceiro, fazendo 

com que o presente feito se arraste por ainda mais tempo, determino, 

desde já, em caso da penhora on line ser total ou parcialmente infrutífera, 

apenas a busca de veículos em nome da(s) parte(s) executada(s) 

utilizando-se do sistema RENAJUD. Neste sentido: “PROPRIEDADE DE 

BENS MÓVEIS – SIMPLES TRADIÇÃO – A propriedade dos bens móveis 

transmite-se por simples tradição, pelo que se considera proprietário 

aquele com quem for o bem encontrado”. (TRT 8ª R. – AP 

01469-2004-007-08-00-9 – 3ª T. – Rel. Juiz José Maria Quadros de 

Alencar – J. 06.12.2004). Sendo frutífera a busca de veículos pelo sistema 

RENAJUD, conforme consulta em anexo, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e remoção do(s) veículos(s) encontrado(s), devendo o oficial de 

justiça certificar, através de documentos, vizinhos, entre outros meios, se 

o(s) veículo(s), objeto(s) da constrição, é (são) realmente de propriedade 

da(s) parte(s) executada(s) e se encontra(m)-se em sua posse. Para o 

cumprimento do referido mandado, a parte exeqüente deve fornecer todas 

as informações necessárias para encontrar o(s) veículo(s) e o(s) 

executado(s), bem como os meios necessários para remoção do bem. 

Caso a busca pelo sistema RENAJUD ou o cumprimento do mandado sejam 

infrutíferos, por constar no cadastro do(s) veículo(s) do DETRAN 

restrição(ões) judicial(is) ou por ser(em) objeto(s) de alienação fiduciária e 

ainda por certificar o oficial de justiça de que não é(são) de propriedade e 

não está(ão) na posse da(s) parte(s) executada(s), intimem-se a(s) 

parte(s) autora(s) para que em 10 (dez) dias, indique(m) bem(ns) 

passíveis de penhora da(s) parte(s) executada(s), sob pena de extinção 

e arquivamento do feito. 2. Diante do bloqueio de valores por meio do 

sistema Renajud, ainda que inferior ao montante do cumprimento de 

sentença/execução, intime-se o Requerido/executado, na pessoa de seu 

respectivo advogado caso tenha, consignando-se o prazo de 05 (cinco) 

dias para querendo apresentar manifestação, nos termos do artigo 854, §

§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. 3. Ainda, intime-se o 

Requerente/Exequente acerca do bloqueio via sistema Renajud, a fim de 

dar cumprimento ao mandado de penhora, conforme consignado no item 

'1". 4. Intimem-se. 5. Diligências necessárias. Cláudia, 20 de março de 

2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84453 Nr: 4877-83.2017.811.0105

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Simone Pereira Pinto Rezende, JEFFERSON PEREIRA 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a Portaria n° 02/2017/GAB, abro vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 39609 Nr: 1051-93.2010.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Editora Novo Saber Ltda, Ciclathek Materiais Didáticos e 

Tecnológicos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

efetue o pagamento da diligência do oficial de justiça, conforme Portaria 

009/2006-DF, por meio de guia judicial disponibilizada no endereço 

eletrônico "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", a fim 

que seja procedida a intimação de suas testemunhas para audiência 

designada para o dia 18/04/2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31321 Nr: 1811-81.2006.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos etc.

DÊ-SE vista dos autos à Defesa ao Ministério Público, sucessivamente, 

para que se manifestem sobre cálculo de fls. 245.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61829 Nr: 897-07.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Izaque Moraes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A, Banco 

Finasa BMC S.A., SERASA S.A, Banco Credibel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, Marcos Arnold - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-A, Rosana Benencase - OAB:120552, Viviane 

Califani Merino Lapinski - OAB:6.373

 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar as partes requeridas Banco Credibel S/A e Banco Finasa Bmc 

S.a., no prazo legal, sob pena de revelia.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77520 Nr: 854-94.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIA PADOVAN PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

efetue o pagamento da diligência do oficial de justiça, conforme Portaria 

009/2006-DF, por meio de guia judicial disponibilizada no endereço 

eletrônico http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65138 Nr: 564-84.2014.811.0105

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Becaleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório de Registro Civil e Anexos, Municipio 

de Porto Rico - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que apresente o 

documento de identidade ou certidão de nascimento/ casamento do seu 

genitor constando a correta grafia de seu sobrenome.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85409 Nr: 5483-14.2017.811.0105

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:3.911/MT, Evaldo Gusmão da Rosa - OAB:2982

 Impulsiono os autos à publicação de matéria a imprensa com a finalidade 

de intimar o advogado do menor para que ciênte fique acerca da audiência 

designada, conforme decisão de ref. 83.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82200 Nr: 3495-55.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GUARIZI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELITON DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:20.883/O

 Processo n.º 3495-55.2017.8.11.0105 – Código: 82200

EXECUTIVO DE PENA

Vistos;

Ante o teor da certidão da movimentação de Ref: 36, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO pessoal do acusado para, manifestar se possui condições de 

constituir advogado, o que deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça.

Não havendo condições, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública para 

patrocinar a causa, devendo se manifestar sobre o memorial de pena 

juntado na movimentação de Ref: 19 no prazo legal.

Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para eventual homologação do 

cálculo supramencionado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência, mormente o presente 

feito tramitar com a urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colniza-MT, 23 de março de 2018.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz Substituto

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 08/2018/C.A.

 O Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO que a servidora Angela Freese Navarini Guerra, 

matrícula 32632, Gestora Judiciária do Fórum desta Comarca, estará 

usufruindo férias no período de 09/04/2018 à 28/04/2018.

 RESOLVE:

Art. 1°- DESIGNAR o servidor Carlos Roberto Bertucini, matrícula 11705, 

para exercer o cargo de Gestor Judiciário substituto em substituição legal 

durante o período de 09/04/2018 a 28/04/2018.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cotriguaçu/MT, 02 de abril de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71551 Nr: 2447-16.2016.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE TERESINHA LUNARDELLI, SILVIO LUIZ 

ALÉSSIO, JOÃO FRANCISCO FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALÉSSIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SAMPAIO MARINHO - 

OAB:44778

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente provimento 56/2007, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente para que 

recolha o valor referente a diligência de Oficial de Justiça e distribuição de 

carta precatória às Comarcas de Faxinal dos Guedes-SC e Luziânia-GO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60276 Nr: 15-63.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX TENCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GHELLER 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 11.531-A

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o denunciado para apresentar 

Alegações Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34661 Nr: 1079-79.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA COMIN RANZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721-A, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - 

OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 
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autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que tenha ciência 

dos cálculos de fls. 199/200, conforme decisão de fls. 196/197.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 32293 Nr: 418-37.2009.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO DELMAR GARTNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que tenha ciência 

dos cálculos de fls. 158/60, conforme decisão de fls. 154/156.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27375 Nr: 273-83.2006.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CAMPANELLI OHARA 

- PROCURADORA DO INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que tenha ciência 

dos cálculos de fls. 186, conforme decisão de fls. 182184.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27705 Nr: 641-92.2006.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL - OAB:3.691/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que tenha ciência 

dos cálculos de fls. 190, conforme decisão de fls. 185/187.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62055 Nr: 451-85.2013.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que tenha ciência 

dos cálculos de fls. 36/37, conforme decisão de fls. 32/34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29693 Nr: 760-19.2007.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI DE SOUZA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALVES DE SOUZA - 

OAB:Mat. 1553340

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que tenha ciência 

dos cálculos de fls. 189/191, conforme decisão de fls. 185/187.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27702 Nr: 631-48.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIZIA SEVERINO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA LIZ DE OLIVEIRA 

FUZETTI - PROC. FEDERAL - OAB:230443/SP

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que tenha ciência 

dos cálculos de fls. 144/146, conforme decisão de fls. 141/142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28870 Nr: 251-88.2007.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ALVES PENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALVES DE SOUZA - 

OAB:Mat. 1553340, NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - OAB:Mat.: 1.243.345

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que tenha ciência 

dos cálculos de fls. 120, conforme decisão de fls. 117/118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73349 Nr: 977-13.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO GWIASDEZKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto à certidão de ref. 18, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68048 Nr: 243-96.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DOS PASSOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos...

 Considerando o teor do Ofício n° 0271/2018/MPMT/PJ, nada há que ser 

feito se não o cancelamento da audiência e a redesignação em data 

futura.

Assim, CANCELA-SE a audiência marcada para o dia 26.02.2018, às 

11h20min.

Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 22.05.2018, às 15h30min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

À SECRETARIA para:
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1. INTIMAR as testemunhas Daniela e Geusa para a referida audiência;

2. INFORMAR o Juízo Deprecante.

3. Após, conclusos.

Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27788 Nr: 524-04.2006.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Vistos...

 O atual momento processual se vincula à instrução.

 Em pesquisa via INFOJUD em relação a Nelson Vicente, o endereço 

encontrado é o mesmo indicado na fl. 203.

 Quanto a Nelson Macedo, não foi encontrado no endereço indicado pela 

Defesa, conforme fl. 223.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Precatória para Cafelândia (fl. 203), isso para o depoimento de 

Nelson Vicente da Silva;

2. Intimar a Defesa (dativa, conforme audiência de fl. 141) para indicar 

endereço da testemunha, no prazo de 10 dias. Indicando-se endereço em 

comarca diversa, Expedir Precatória. Residente aqui, conclusos para 

designar audiência. Mantendo-se em silêncio a Defesa ou abrindo mão, 

seguir o processo;

3. Após cumprimento da Precatória (item 1 e 2, se for o caso), vistas ao 

Ministério Público e à Defesa para requerimentos e/ou alegações finais;

4. Após, conclusos.

 Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.

Cotriguaçu, 18 de janeiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35343 Nr: 908-84.2014.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Ribeiro da Silva, Danilo Augusto Gregório 

Mundim, Isan da Silva Guedes, Luan Marcelo de Lara Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aramitan Faria Cassiano 

Jorge de Carvalho - OAB:18.850, Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Francisco de Carvalho - OAB:1792-A/MT, 

GABRIEL LORENZZATTO - OAB:20692/O, SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 Autos nº 908-84.2014.811.0034

Código nº 35343

VISTOS, ETC.

Considerando que até a presente data, apenas a defesa do acusado 

Danilo Augusto Gregório Mundim apresentou memorias, INTIMEM-SE, com 

urgência a defesa dos demais acusados para apresentar memorias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44850 Nr: 2024-57.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA GUIA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref:42 foi interposto 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 

que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 41135 Nr: 417-09.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENYSON SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:16.780, Vinicius Maurício Almeida - OAB:10445/MT

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ e em cumprimento ao Art.1.255 da 

CNGC, intimo a parte autora, através de seus advogados, para querendo, 

se manifeste no prazo no prazo legal, referente a petição de ref.68.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-40.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA BARROS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000073-40.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 02/05/2018 Hora: 16:45, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 2 de abril de 2018.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 77449 Nr: 916-10.2016.811.0093

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:PR/45.291

 Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, ante a 

perda superveniente de interesse de agir, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO sem julgamento do mérito, conforme artigo 485, VI, do Novo Código 

de Processo Civil (Lei nº. 13.105/15).Diante da necessidade de se nomear 

advogado (a) dativo (a) para o presente feito, assumindo o patrocínio da 
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causa, condeno o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários 

advocatícios, em prol do (a) advogado (a) Dr. (a) Dr. Guilherme Calvo 

Cavalcante, regularmente inscrito no cadastro de advogados OAB/MT 

24.542/A, os quais arbitro no valor de 04 URH, a serem suportados pelo 

Estado de Mato Grosso, devendo o Sr. Gestor expedir os documentos 

necessários.Uma vez que este magistrado está, nesta data, em outra 

comarca, SERVE cópia da presente Decisão COMO ALVARÁ DE 

SOLTURA, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, e o que mais se fizer 

necessário.Sem custas e sem honorários.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.De Sorriso/MT para Feliz Natal/MT, 

27 de Março de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito em 

substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44738 Nr: 192-55.2006.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CANUTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B, CAIO 

ACIALDI - OAB:10.759-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:MT-5416

 Vistos, etc.

Diante da Petição de fls. 283, diligencie a Secretaria o necessário 

solicitando informações ao TRF 1ª Região/Coordenação de Execução 

Judicial – COREJ quanto ao eventual cancelamento das RPV’s expedidas 

em 17/08/2017 (fls. 272/273), considerando que já houve o depósito 

judicial das quantias respectivas, conforme ofícios de fls. 277/280.

Caso confirmado o não cancelamento das requisições, fica, desde já, 

determinada a solicitação, à Conta Única, da vinculação dos valores 

depositados às fls. 277/280, a fim de viabilizar a expedição dos alvarás de 

levantamento em favor dos credores.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80516 Nr: 1493-51.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONILO COOPER DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIEL DA CRUZ RAMOS - 

OAB:89284B

 “Vistos,

Aguarde a Secretaria da Carta Precatória, dando-se vista ao Ministério 

Publico.

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 76601 Nr: 447-61.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO NUNES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A. (Vivo)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395, 

JULIANO BERTICELLI - OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Certifico que o recurso de Apelação apresentada pela parte requerente é 

tempestiva, motivo porque impulsiono os autos para intimar a parte 

requerida para que, querendo, apresente as Contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79468 Nr: 817-06.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por Fabiana 

Alves de Lima, representante de Amanda Caroline Alves, contra JOÃO 

BATISTA COSTA, todos qualificados nos autos.

 A inicial (fls. 04/09) veio acompanhada dos documentos de fls. 10/14, 

sendo devidamente recebida às fls. 16, momento em que foi deferido o 

pedido de justiça gratuita.

Após, a parte autora compareceu na secretaria da Vara Única desta 

Comarca, manifestou-se às fls. 19, requerendo a extinção do feito, eis que 

esta recebendo mensalmente os valores devidos do requerido, desistindo 

da presente ação.

 Remetidos os autos ao Ministério Público, este pugnou pela extinção do 

feito, devido a informação contida na certidão de fls. 19

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

O pedido de desistência formulado pela parte requerente merece 

acolhimento, porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do 

processo.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Em que pese o contido na decisão de fls. 16/16v, revogo os honorários 

anteriormente fixados em favor da parte autora visto que não houve a 

triangularização processual no presente feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72117 Nr: 311-35.2014.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Boeing

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SORRISÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ALMODIN 

PEREIRA - OAB:16580, Paulo Sérgio Gonçalves Pereira - OAB:4929-B

 Certifico que o prazo para parte executada efetuar o pagamento 

transcorreu in albis, sem qualquer manifestação. Motivo porque, 

impulsiono os autos para parte autora para requerer o que lhe for de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 75761 Nr: 26-71.2016.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZANETE WEISSHAUPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Vanderlei Pommer 

Senn - OAB:

 Diante dos Memoriais Escritos apresentados pelo Ministério Publico de fls 

301/302, impulsiono os autos para intimar a parte denunciada para 

apresentação das alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 78027 Nr: 1191-56.2016.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ORLANDO CANOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de fls. 2 impulsiono os autos para intimar a parte autora 

para requerer o que lhe for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 79784 Nr: 1063-02.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS JOSE SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA SILVA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Certifico que a Contestação apresentada pela parte requerida é 

tempestiva, motivo porque impulsiono os autos para intimar a parte autora 

para que, querendo, apresente a Impugnação à Contestação, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79784 Nr: 1063-02.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS JOSE SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA SILVA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Vistos, etc.

Recebo a inicial, porquanto preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do 

Novo Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, que poderão se revogados a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais.

Processe-se em segredo de Justiça, nos termos do inciso II, do art. 189, 

do Novo Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de Antecipação de Tutela, postergo sua analise após a 

audiência de conciliação.

Considerando a manifestação expressa da parte autora no interesse de 

designação de audiência de conciliação, bem como tendo em vista a nova 

sistemática do vigente Código de Processo Civil, a fim de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, contribuindo para a célere resolução da 

lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda 

seus interesses, bem como dos envolvidos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24 de agosto de 2017, às 13h30min.

 Intimem-se as partes para comparecerem a solenidade designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 79945 Nr: 1156-62.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SOMMERFELDT DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:MT/17.902, MURILO FERREIRA BLANCO - OAB:MT/18.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Corrêa Rodrigues - 

OAB:110.459, Marcelo Davoli Lopes - OAB:143.370, Maristella de 

Farias Melo Santos - OAB:135.132

 Certifico que a Contestação apresentada pela parte requerida é 

tempestiva, motivo porque impulsiono os autos para intimar a parte autora 

para que, querendo, apresente a Impugnação à Contestação, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 78245 Nr: 1321-46.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA DE SOUZA FERLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Certifico que a Impugnação à Contestação de fls.32/37 é tempestiva. 

Motivo porque impulsiono os autos para intimar as partes para 

especificarem as prova que ainda pretendem produzir, no prazo de 15 

dias, de acordo com Decisão de fls.38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 79943 Nr: 1154-92.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO SOUSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:MT/17.902, MURILO FERREIRA BLANCO - OAB:MT/18.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que a Contestação apresentada pela parte requerida é 

tempestiva, motivo porque impulsiono os autos para intimar a parte autora 

para que, querendo, apresente a Impugnação à Contestação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44527 Nr: 1363-81.2005.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON VALDOMIRO AMADO, GIOVANI 

AMADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da juntada de informações processuais procedente da Comarca 

Maravilha/SC, acerca da Carta precatória encaminhada a esta, impulsiono 

os autos para intimar a parte autora a fim de que seja esclarecida os itens: 

"A quem deve ser entregue o bem penhorado", e para "efetuar o 

pagamento das diligencias naquela comarca".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 70366 Nr: 602-06.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esquadrias Bona Ltda - EPP, Custódio Bona, 

ARILDO BONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DEBARBA - 

OAB:SC/16994

 Impulsiono os autos para intimar a parte executada acerca da desisão de 

fls.178.

"Vistos, etc.Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE, proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, contra ESQUADRIAS BONA LTDA – 
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EPP , CUSTÓDIO BONA E ARILDO BONA, todos devidamente qualificados 

nos autos.Entre uma diligência e outra, foi protocolado aos autos petição 

(fls. 174/177), o qual as partes formularam acordo, e requerem a sua 

homologação, bem como suspensão do feito até efetivo cumprimento do 

pactuado.Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do necessário. 

Fundamento e Decido. Ante o teor da petição juntada às fls. 174/177, 

verifico que as partes compuseram amigavelmente o litígio e, em pleno 

exercício da autonomia da vontade, pactuaram sobre o objeto da lide.Posto 

isso, não resta a este Juízo, alternativa, se não a homologação do referido 

acordo. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO 

ENTRE AS PARTES, para que surta os jurídicos e legais efeitos. 

Outrossim, em que pese a parte autora pugnar pela suspensão do curso 

do processo até o cumprimento integral do acordado, INDEFIRO TAL 

PEDIDO, eis que tal negativa não restará em prejuízo de qualquer das 

partes, uma vez que, caso haja o descumprimento do acordo, poderá a 

parte interessada ingressar com nova ação.

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios pelas partes. Caso 

requerido pela parte, DEFIRO desde já o desentranhamento dos 

documentos originais juntados aos autos.Havendo bloqueio de 

valores/penhora de bens, realizado nos autos, pendente de transferência, 

PROCEDA-SE o seu desbloqueio, expedindo alvará se necessário, em 

favor do titular da pecúnia/bem.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 74154 Nr: 539-73.2015.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esquadrias Bona Ltda - EPP, Custódio Bona, ARILDO 

BONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO DEBARBA - 

OAB:SC/16994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 Certifico que a sentença de fls.55 transitou em julgado dia 25/01/2018, 

motivo porque impulsiono os autos para intimar a parte embargada para 

que se manifeste acerca da petição de fls. 65/66, no prazo de 15 dias, de 

acordo com Decisão de fls. 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 80975 Nr: 1764-60.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDECIR MIGUEL FRIGOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BOSI MILANI, JORGE ANTONIO DOS 

SANTOS, ITAMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDESON PEREIRA DA SILVA - 

OAB:15846/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das cartas precatórias 

expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75810 Nr: 62-16.2016.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURIEL GONZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILA DILL 

ROSSETO, para devolução dos autos nº 62-16.2016.811.0093, Protocolo 

75810, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87369 Nr: 703-90.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHGVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

retirar o edital de citação para publicação na imprensa oficial e após 

comprovar a sua publicação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103749 Nr: 3798-60.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Pereira de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de demanda objetivando o reconhecimento do direito à 

Aposentadoria por Idade para segurado especial RURAL.

 Narra a parte autora que sempre laborou no campo, em regime de 

economia familiar e, uma vez atingida a idade mínima, procurou a agência 

do INSS, que lhe negou o benefício.

FUNDAMENTAÇÃO

Em atendimento ao disposto no art. 332, §1º, do NCPC, com a redação que 

lhe conferiu a Lei nº 11.280/06, observo, desde já, que se encontram 

prescritas as parcelas devidas anteriores a cinco anos contados do 

ajuizamento da ação, pois, tratando-se de relação jurídica de caráter 

continuado, não há falar em prescrição do fundo de direito, devendo-se 

aplicar a Súmula 85 do STJ, segundo a qual a prescrição atinge apenas as 

parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o pedido.

Trata-se de demanda objetivando a concessão de aposentadoria rural por 

idade.

Inicialmente, importa reconhecer que a possibilidade de contagem de 

períodos de atividade rural anteriores à edição da Lei n.º 8.213/91, para os 

fins almejados na demanda, independentemente de recolhimento das 

contribuições a eles correspondentes, encontra expressa previsão no art. 

143, do citado diploma legal. Nestes termos é a remansosa jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AR 3621/SC, Terceira Seção, Rel. 

Min. Paulo Gallotti, DJ 16.06.2008, p. 1).

No que concerne à comprovação do tempo de serviço rural, assim dispõe 

o art. 55, § 3º, da LBPS:

Art. 55.[...]

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 
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disposto no Regulamento.

Não é possível, destarte, o reconhecimento do tempo de serviço baseado 

unicamente em prova testemunhal, nos termos da Súmula nº 149 do STJ:

Súmula 149 – STJ

A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário.

Todavia, o que não se admite é o reconhecimento de tempo de serviço 

rural sem início de prova material durante todo o período. Diferentemente é 

a situação em que o segurado apresenta início de prova material, 

consubstanciado em documentos que remontam, apenas, a alguns anos 

do período a ser reconhecido. Nesse caso as lacunas de tempo podem 

ser supridas por meio de prova testemunhal.

Saliente-se que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais já sedimentou o entendimento de que para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar (Súmula 34 - TNU), não 

exigindo, assim, que abranja todo o período. Mesma orientação restou 

acolhida ao tratar a TNU da prova material para fins de comprovação do 

tempo de serviço rural em aposentadoria rural por idade:

Súmula 14 – TNU

Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício.

Não está o juiz, ademais, em face do art. 371 do NCPC - ao contrário do 

Administrador (jungido ao princípio da legalidade) -, adstrito à enumeração 

legal dos meios de comprovação do tempo de serviço rural, como 

estabelecido no art. 106 da LBPS, com a redação que lhe deu a Lei n.º 

11.718/08. Tem-se, portanto, que a lista de documentos elaborada pelo 

legislador - como também o era o elenco do parágrafo único do art. 106, 

em sua redação original - é meramente exemplificativa. Neste sentido: STJ, 

AR 3821/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 

05.05.2008, p. 1; STJ, AgRg no REsp 995.742/PB, Quinta Turma, Rel. Min. 

Laurita Vaz, DJ 24.03.2008, p. 1;

Mesma orientação emana da Súmula 6 da Turma Nacional de 

Uniformização:

Súmula 6 – TNU

A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a 

condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova 

material da atividade rurícola.

Por outro lado, como a Lei considera segurado especial o cônjuge ou 

companheiro, filhos e demais familiares que trabalhem conjuntamente com 

os segurados especiais (produtores, meeiros, arrendatários, pescadores 

artesanais etc.), nada mais lógico possam os documentos estar em nome 

destes últimos, porque, do contrário, estar-se-ia negando a condição de 

segurado especial àqueles que a Lei conferiu este apanágio, haja vista a 

hipossuficiência, informalidade e simplicidade de que se revestem as 

atividades desempenhadas.

Veja-se, a propósito, a orientação jurisprudencial já sumulada:

Súmula Nº 09 - TRU4

Admitem-se como início de prova material, documentos em nome de 

integrantes do grupo envolvido no regime de economia familiar rural.

A questão atinente à possibilidade de reconhecimento de labor rural ao 

segurado especial a partir dos 12 anos de idade também resta pacificada 

no âmbito dos Juizados Especiais Federais:

Súmula 5 – TNU

A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da 

Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser 

reconhecida para fins previdenciários.

Ressalte-se, ainda, que, com as recentes alterações promovidas na Lei 

n.º 8.213/91 pela Lei n.º 11.718/08, considera-se segurado especial no 

âmbito do RGPS:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas: [...]

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou 

em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

[...]

§ 6º Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou 

companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes 

equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo 

familiar.

§ 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por 

prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do 

caput deste artigo, em épocas de safra, à razão de, no máximo, 120 

(cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos ou 

intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho.

§ 8º Não descaracteriza a condição de segurado especial:

I - a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou 

comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total 

não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e 

outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou 

em regime de economia familiar;

II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com 

hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano;

III - a participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e

IV - ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum 

componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de 

governo;

V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de 

processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 

11 do art. 25 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; e

VI - a associação em cooperativa agropecuária.

§ 9º Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir 

outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de:

I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo 

valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da 

Previdência Social;

II - benefício previdenciário pela participação em plano de previdência 

complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8º deste artigo;

III - exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do 

defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, 

no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 

24 julho de 1991;

IV - exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da 

categoria de trabalhadores rurais;

V - exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 

do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991;

VI - parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no 

inciso I do § 8º deste artigo;

VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo 

respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra 

origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao 

menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e

VIII - atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor 

benefício de prestação continuada da Previdência Social.

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria:

I - a contar do primeiro dia do mês em que:

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput 

deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, ou exceder 

qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 8º deste artigo;

b) se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do 
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Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, 

V, VII e VIII do § 9º deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta 

Lei; e

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário;

II - a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando 

o grupo familiar a que pertence exceder o limite de:

a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § 

7º deste artigo;

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 9º deste 

artigo; e

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo.

[...]

Em síntese, tem-se, agora, chancela legislativa para o entendimento 

jurisprudencial preponderante no sentido de que o exercício de atividade 

remunerada esporádica, em tempos de entressafra ou do defeso, por um 

dos membros do grupo ou pelo próprio segurado, não elide o conceito de 

regime de economia familiar para fins de caracterização da figura do 

segurado especial. Fixou-se, contudo, o limite de 120 (cento e vinte) dias, 

corridos ou intercalados, no ano civil, para o exercício de tais atividades. 

Acima disto, resta descaracterizado o regime de economia familiar ou a 

condição de segurado especial.

Releva ponderar, ainda, o fato de que para ser considerado segurado 

especial deve o agropecuarista exercer suas atividades, individualmente 

ou em grupo, em imóvel de até quatro módulos fiscais, ou seja, em 

pequena propriedade, consoante disposto no art. 4º, II, alínea 'a', da Lei n.º 

8.629/93. Refira-se, ademais, que o módulo fiscal do imóvel rural, 

consoante o disposto no art. 4º do Decreto n.º 84.685/80, é assim fixado:

Art. 4º - O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares, será 

fixado pelo INCRA, através de Instrução Especial, levando-se em conta os 

seguintes fatores:

a) o tipo de exploração predominante no Município:

I - hortifrutigranjeira;

II - cultura permanente;

III - cultura temporária;

IV - pecuária;

V - florestal;

b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;

c) outras explorações existentes no Município que, embora não 

predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área 

utilizada;

d) o conceito de "propriedade familiar" constante do art. 4º, item II, da Lei 

nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Na região de Guarantã do Norte/MT, de acordo com a Instrução Especial 

INCRA, o módulo fiscal dos Municípios equivale a noventa hectares (90 

ha), daí resultando que pequena propriedade rural, na região, é aquela 

com, no máximo, 360 hectares.

Veja-se, ademais, que a contratação esporádica de prestadores de 

serviço eventuais, sem relação de emprego, consoante entendimento 

jurisprudencial já sufragado, não descaracteriza o regime de economia 

familiar e a condição de segurado especial, desde que à razão de, no 

máximo, 120 (cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos 

ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho. 

Interpreto a regra no sentido de que o máximo de pessoas a serem 

contratadas por ano civil equivale a 120, limite esse que pode se esgotar 

em um único dia (120 pessoas trabalhando em um único dia no decorrer 

do ano), em 120 dias (uma única pessoa trabalhando durante 120 dias no 

decorrer do ano), em sessenta dias (duas pessoas trabalhando durante 

sessenta dias ao ano), e assim sucessivamente. Desde que, repito, não 

haja vínculo empregatício estável, mormente com registro em CTPS.

Existe a possibilidade, ainda, de o segurado - ou o grupo - explorar 

atividade turística na propriedade rural, inclusive com hospedagem, por 

não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano, sem que isso descaracterize 

o regime de economia familiar ou a condição de segurado especial. 

Veja-se que, aqui, não há qualquer limite de renda legalmente imposto a 

ser auferida com o desempenho de tal atividade, nem a exigência de 

recolham contribuição previdenciária sobre os valores recebidos.

Há permissão, igualmente, para que desenvolvam atividade artesanal com 

matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, como a produção 

de farinha, açúcar, melado etc., podendo ser utilizada matéria-prima de 

outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda 

ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, e 

desde que não esteja a produção sujeita à incidência do Imposto Sobre 

Produtos Industrializados - IPI. Também, para que desempenhem atividade 

artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social.

Ressalte-se, outrossim, que o benefício assistencial concedido a qualquer 

dos membros do grupo familiar, ou ao próprio segurado, não 

descaracteriza a condição de segurado especial. Tampouco o fato de 

qualquer deles perceber benefício de pensão por morte, auxílio-acidente 

ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social, ou benefício previdenciário 

pela participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar (a 

despeito do erro material constante do art. 11, § 9º, inciso II, da Lei n.º 

8.213/91 - inciso IV em vez de inciso III)

Também o fato de outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 

individualmente ou em regime de economia familiar, não descaracteriza a 

condição de segurado especial do proprietário. Veja-se que a totalidade 

do imóvel é que não poderá ser superior a quatro módulos fiscais, e não a 

parcela outorgada ou remanescente.

Há permissão legal, ainda, para que outras atividades sejam 

desenvolvidas pelo segurado ou outro membro do grupo, sem que isso 

descaracterize a condição de segurado especial ou o regime de economia 

familiar, como o exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de 

organização da categoria de trabalhadores rurais e o exercício de 

mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou 

de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por 

segurados especiais. Refira-se, entretanto, que o exercício de tais 

atividades não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação 

a elas.

Ressalta-se, por fim, que a prova testemunhal e o depoimento pessoal são 

por este juízo colhidos e arquivados em meio eletrônico, conforme 

determina a CNGC.

Com efeito, os requisitos legais para a concessão de benefício de 

aposentadoria por idade, na condição de segurado especial rural, são, em 

síntese:

1- Adimplemento do requisito etário: 60 anos para o homem; 55 anos para 

a mulher, na data do requerimento, na forma do art. 48, parágrafo 1º da 

LBPS.

2- Enquadramento na condição de segurado especial rural, na forma do 

art. 11, VII da Lei 8.213/91.

3- Efetivo exercício de atividade rural imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo por, no mínimo 180 meses, conforme art. 143, 

da LBPS.

A exigência de exercício de atividade rural até data imediatamente anterior 

ao requerimento administrativo de aposentadoria rural foi reconhecida pelo 

STJ em sede de recurso repetitivo no RESP 1.354.908.

Assim, ainda que o segurado cumpra os demais requisitos, estando ele 

afastado da atividade campesina quando do requerimento administrativo, 

não há que se falar em concessão de aposentadoria por idade rural.

 Caso dos autos:

Na data do requerimento administrativo a parte autora contava com mais 

de 60 anos de idade, cumprindo, pois, o requisito etário;

A alegação de exercício de atividade rural durante o período 

imediatamente anterior ao requerimento restou evidenciada através do 

início de prova material consistente nos documentos de folhas 20/25 

(CÓPIA DA CERTIDÃO DE CASAMENTO; CÓPIA DA CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO DO FILHO e NOTAS FISCAIS) e pelo depoimento pessoal 

colhido em juízo, os quais servem como prova suficiente para a 

comprovação do labor rural desenvolvido pelo postulante no período 

requerido.

As testemunhas, de modo geral, confirmaram as assertivas da parte 

autora, dando conta que ele trabalhava na agricultura em regime de 

economia familiar, sem auxílio de empregados.

A terra em que laborou é inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, conforme 

evidenciou a prova produzida em juízo.

Não há registros de exercício de atividade urbana.

Desta feita, a instrução processual mostrou-se favorável às pretensões 

da parte autora, já que a prova colhida é idônea e racionalmente apta a 

comprovar o desempenho de atividades campesinas em regime de 
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economia familiar.

Diante do exposto, reconheço a atividade rural em regime de economia 

familiar desenvolvida pela parte-autora no período de 180 meses 

imediatamente anteriores ao requerimento administrativo.

Prestações vencidas

Fixo a data do requerimento administrativo como termo inicial para as 

diferenças devidas à parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:

a) reconhecer como exercício rural o período de 180 meses imediatamente 

anteriores ao requerimento administrativo.

a) determinar ao INSS que CONCEDA aposentadoria rural por idade (NB 

164.937.232-6) à DARCI PEREIRA DE MELO (CPF 701.614.191-86), nos 

moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 143, todos da Lei 8.213/91, 

com data do início do benefício – DIB - em 21.06.2016 com RMI no valor de 

um salário mínimo da época e RMA em um salário mínimo atual.

b) condenar o INSS a pagar à parte autora as parcelas vencidas, 

verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que 

precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente ação). Na 

atualização do valor devido, deve-se aplicar exclusivamente o critério de 

correção previsto no artigo 5º da Lei 11.960/2009;

Concedo o benefício de gratuidade judiciária.

Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.

Fixo os honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), na forma do art. 85, parágrafo 8º, do NCPC.

Apresentado recurso, após verificados os pressupostos de 

admissibilidade, intime-se a parte contrária para apresentar resposta no 

prazo legal.

Decorrido o prazo, com ou sem recurso, remetam-se os autos ao e. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para reexame necessário.

Transitada em julgado esta decisão, requisite a Secretaria o seu 

cumprimento ao Gerente Executivo do INSS da Comarca, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 500,00, com fundamento no 

art. 497 do NCPC, sem prejuízo da sanção pessoal prevista no art. 77, 

inciso IV e inciso VI, §2º, do NCPC, que desde já arbitro em R$ 800,00, a 

ser destinada ao FUNAJURIS.

Recomenda-se, visando à celeridade na expedição da requisição de 

pagamento, que o procurador da parte-autora junte o contrato de 

honorários advocatícios em até 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado 

desta decisão, se ainda não constar dos autos, e se for do seu interesse 

o destaque diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 

n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90928 Nr: 2997-18.2014.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 69/70, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83501 Nr: 2839-31.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Estrela do Norte LTDA, DAVID 

APARECIDO DE SOUZA, FABIANA SENN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819- AO/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 131/132, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87363 Nr: 697-83.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ENCdS, KNdSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO DE OLIVEIRA - 

OAB:49065MG

 Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em favor da adolescente Emily Nery Cardoso de Sá, 

representada por sua genitora Karina Nery de Santana de Oliveira, em 

desfavor de GILMAR CARDOSO DE SÁ, todos qualificados nos autos em 

epígrafe.

Em decisão de fls. 15/16, foram arbitrados alimentos provisórios no valor 

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.

O requerido apresentou contestação às fls. 20/22.

É o que deve ser relatado.

Decido.

 Cuida-se de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em favor da adolescente Emily Nery Cardoso de Sá, 

representada por sua genitora Karina Nery de Santana de Oliveira, em 

desfavor de GILMAR CARDOSO DE SÁ.

Aduz a parte autora que o requerido não ajuda no sustento da filha, sendo 

que esta é diabética do tipo 1, o que demanda gastos com tratamentos 

médicos. Por sua vez, o requerido informa que constituiu nova família e 

que não tem condições de pagar o valor acima de 10% (dez) por cento do 

salário mínimo.

 Sopesando o binômio necessidade-possibilidade, e as alegações das 

partes, tenho que a quantia de 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo satisfaz as necessidades da requerente e, a princípio, está ao 

alcance da possibilidade de pagamento por parte do requerido, uma vez 

que este não junta qualquer documento que comprove a sua verdadeira 

renda ou a impossibilidade de arcar com referida verba, a título de pensão 

alimentícia.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido consubstanciado na presente 

ação de alimentos, para condenar GILMAR CARDOSO DE SÁ a pagar, até 

dia 10 (dez) de cada mês, a quantia equivalente a 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo, valor atual equivalente a R$ 477,00 

(quatrocentos e setenta e sete reais), a título de alimentos à adolescente 

Emily Nery Cardoso de Sá.

Sem condenação em custas e honorários.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109958 Nr: 2917-49.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de 

Sinop-MT, A Sociedade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Leonardo Vitorino de Carli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 Designo a audiência de inquirição da testemunha JOÃO PEDRO GUISSO 

VITORINO para a data de 02 de maio de 2018, às 15h10min.

Cientifique-se o Ministério Público.

Oficie-se ao juízo deprecante.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111619 Nr: 3818-17.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2° Vara Cível-Especializada em Direito Agrário-Cuiabá, 

JOSE UMBERTO DE ARAUJO, ZILENE CASTRO DE ARAUJO, RENATA 

RODRIGUES DA CUNHA, CLAYTON RODRIGUES DA CUNHA, MARIA DE 

FATIMA VIEIRA DA ENCARNAÇÃO CUNHA, LUIZ CLAUDIO RODRIGUES 

DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, FETAGRI - FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA 

AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonino Moura Borges - 

OAB:839-A/MT, Fernanda Tavares Calazans - OAB:11802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A fim de dar cumprimento a carta precatória recebida, designo a data de 

02 de maio de 2018 às 14:10 horas.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 38547 Nr: 1291-22.2015.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Mársico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Aparecido Clemente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lister Ragoni Borges - 

OAB:179082-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197042/Sp

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes acerca da designação de nova 

data para perícia, conforme informação de Ref. 84.

Guiratinga - MT, 27 de março de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 4179 Nr: 662-39.2001.811.0036

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel de Castro e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consuelo Pires de Souza Machado Gomes, 

Antônio de Souza Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Pires de 

Souza - OAB:5.170-MT

 CERTIDÃO

 Impulsionamento por Certidão

 Intimo a parte requerente, através de seu advogado, para que no prazo 

de 05(cinco) dias, manifeste-se acerca da certidão de fls201, requerendo 

o necessário.

Guiratinga - MT, 27 de março de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47646 Nr: 922-57.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Novaes de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes para, no prazo legal, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial de Ref. 48.

Guiratinga - MT, 2 de abril de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47107 Nr: 630-72.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracy Cézar Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes para, no prazo legal, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial de Ref. 47.

Guiratinga - MT, 2 de abril de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51796 Nr: 2773-34.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Silvino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPN Construtora - Nazareth Construtora LTDA 

-ME, Raelson da Penha Nazareth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da implantação do 

benefício.

Guiratinga - MT, 2 de abril de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51796 Nr: 2773-34.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Silvino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPN Construtora - Nazareth Construtora LTDA 

-ME, Raelson da Penha Nazareth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 21.

Guiratinga - MT, 2 de abril de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55209 Nr: 388-79.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Gaievski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Novatki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA WICZINSKI 
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MUNARETTO - OAB:21821/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora, através de sua advogada, 

acerca da audiência designada na Ref. 13.

Guiratinga - MT, 2 de abril de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48090 Nr: 1119-12.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Vilela Pacheco e Cia. Ltda. – ME, Igor Vilela 

Pacheco, Maria de Souza Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação de cobrança de honorários profissionais proposto por 

RENATO GONÇALVES RAPOSO em face de IGOR VILELA PACHECO & 

CIA LDTA e IGOR VILELA PACHECO.

Foi realizada a Audiência de Conciliação, momento em que foi proposta a 

conciliação a qual restou exitosa, de forma que as partes entraram em um 

acordo envolvendo e colocando fim ao objeto do presente processo, 

conforme Termo de Audiência anexo às fl.80.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Considerando a inexistência de óbice legal, uma vez que se trata de direito 

disponível, ou seja, direito passível de negociação, HOMOLOGO O 

ACORDO POR SENTENÇA, realizado entre as partes em Audiência de 

Conciliação às fl.80, para que produza os seus jurídicos efeitos, em 

consequência, julgo extinto o presente processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo CPC.

Desse modo, fica determinado aos requeridos a pagarem a importância de 

R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), dividida em 10 (dez) parcelas 

iguais no valor de R$340,00 (trezentos e quarenta reais) com vencimento 

para todo dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, ficando o autor responsável 

para trazer aos autos informações quanto ao adimplemento da obrigação 

acima exposta.

 Em caso de descumprimento, incide-se a cláusula penal/multa de 100% 

(cem por cento) do valor total do acordo, acrescido de juros e correção 

monetária, conforme acordado em audiência de conciliação.

Por fim, permaneçam-se os autos em cartório até findo o prazo de 

cumprimento voluntário do acordo, qual seja, 25/10/2018.

Condeno a parte REQUERIDA ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Certificado o trânsito em julgado, e após a obrigação adimplida, arquive-se, 

com as baixas e anotações estilares.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 29 de janeiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-14.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA PRISCILA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria na qualidade de advogado da parte autora, da 

data da Audiência Conciliatória: 11/05/2018, às 13:00 horas.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72713 Nr: 487-05.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joane Magno de Souza 

Santos - OAB:3523/RO

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABRÍCIO ALVES DE OLIVEIRA, Cpf: 

83311947215, Rg: 19249497, Filiação: Maria dos Reis Alves de Oliveira e 

Antonio Alves de Oliveira, data de nascimento: 18/08/1985, brasileiro(a), 

natural de Pimenta Bueno-RO, solteiro(a), Telefone 66 9909-5214. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do acusado para, no prazo de 05 (cinco) dias 

apresentar os memoriais escritos nos autos

Despacho/Decisão: Processo nº 487-05.2014.811.0096 (Código 

72713)Autor: Ministério Público do Estado de Mato GrossoRéu: Fabrício 

Alves de OliveiraVistos.Tendo em vista a certidão de fls. 157, a qual 

informa não constar nos autos endereço atualizado do réu, DETERMINO 

que se proceda com a intimação por edital da decisão de fls. 

156.Decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se conclusos para 

nomeação de advogado dativo.Às providências.Itaúba/MT, 08 de março de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucilene Pedrosa 

Rodrigues, digitei.

Itaúba, 27 de março de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73976 Nr: 1309-91.2014.811.0096

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILZA GIRARDI VIEIRA POTULSKI, MARIELI POTULSKI, 

FRANCIELI POTULSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DA VARA ÚNICA DE ITAUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1309-91.2014.811.0096 (Código 73976)

Requerente: Dilza Girardi Vieira Potulski, Francieli Potulski e Marieli Potulski

Requerido: Juízo da Vara Única de Itaúba

Vistos.

Considerando o petitório da parte requerente às ref. em que se requer a 

autorização mediante alvará para que a inventariante Dilza Girardi Vieira 

Potulski possa exercer a administração da empresa POTULSKI LOTERIAS 

LTDA-ME, bem como para que proceda a venda de aproximadamente 20 

(vinte) cabeças de gado, o Ministério Público (ref.) se manifestou 

favorável em todos os seus termos.

Desta forma, DEFIRO os pedidos da parte autora, autorizando mediante 

alvará que a inventariante Dilza Girardi Vieira Potulski possa:

• Exercer a administração da empresa POTULSKI LOTERIAS LTDA-ME, 

junto aos Bancos, Receita Federal, SEFAZ, Junta Comercial e Renovar 

Certificação Digital;

• Realizar a venda de aproximadamente 20 (vinte) cabeças de gado, 

ficando-a obrigada a fazer a devida prestação de contas no prazo de 20 

(vinte) dias, informando o valor da venda e as condições de pagamento 

pela inventariante.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 871 de 1053



Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Itaúba/MT, 23 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78977 Nr: 682-19.2016.811.0096

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:MT 20868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 682-19.2016.811.0096 (Código 78977)

Requerente: Joel Antônio Batista

Requerido: Josiana Chequini

Vistos.

Considerando o teor da certidão de ref. 75, verifico que o douto Oficial de 

Justiça cumpriu a Carta Precatória em endereço errôneo.

Para tanto, EXPEÇA-SE nova carta precatória à Comarca de Sinop/MT, a 

fim de que se proceda à intimação da requerida para comparecer a 

audiência de concialiação, a qual deverá ser intimada no endereço 

correto, qual seja: Rua 1, Chácara 35, Bairro Novo Jardim, em Sinop/MT

Assim, designo audiência de conciliação para o dia 07 de junho de 2018, 

às 15h00min.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Caso a missiva reste infrutífera, intime-se a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar endereço atualizado da requerida.

Às providências

 Itaúba/MT, 19 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 84381 Nr: 1460-52.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEDIN INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA, 

Fabiano André Petter, Ricardo Ambrosio de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bárbara Bastos Sérgio do 

Nascimento - OAB:176.286-MG, DAVID ANTUNES DAVID - OAB:44355, 

SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BEDIN PIRAJÁ - 

OAB:75483, Vitor Shigueru Yamaguto - OAB:75655

 Processo nº: 1460-52.2017.811.0096

Código: 84381

Vistos.

DEFIRO o pedido do Perito Judicial (ref. 65), de modo que, EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento do valor de 50% dos honorários periciais para o 

início da realização da perícia, a qual se encontra agendada nos autos 

para o dia 02 de abril de 2018, às 09h00, observando-se os dados 

bancários informados.

Registre-se que o remanescente (50%) será levantado quando da entrega 

do laudo e manifestação das partes.

Cumpra-se, com urgência.

Itaúba/MT, 23 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 84384 Nr: 1461-37.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚBA AGROINDUSTRIAL S/A, Fabiano 

André Petter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bárbara Bastos Sérgio do 

Nascimento - OAB:176.286-MG, DAVID ANTUNES DAVID - OAB:44355, 

SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BEDIN PIRAJÁ - 

OAB:75483, Vitor Shigueru Yamaguto - OAB:75655

 Processo nº: 1461-37.2017.811.0096

Código: 84384

Vistos.

DEFIRO o pedido do Perito Judicial (ref. 74), de modo que, EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento do valor de 50% dos honorários periciais para o 

início da realização da perícia, a qual se encontra agendada nos autos 

para o dia 04 de abril de 2018, às 09h00, observando-se os dados 

bancários informados.

Registre-se que o remanescente (50%) será levantado quando da entrega 

do laudo e manifestação das partes.

Cumpra-se, com urgência.

Itaúba/MT, 23 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76058 Nr: 739-71.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Henrique da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido da parte embargante, por não haver, s.m.j., nenhuma omissão na 

decisão proferida à Ref. 40, nos termos do art. 1.022, do CPC, razão por 

que a MANTENHO nos moldes em que prolatada.No mais, com o olhar 

volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, em que pese 

o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não exercício do 

juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade excepcional de 

retratação, ante a interposição do apelo, decido nos seguintes termos:I. 

Interposto recurso de apelação pela parte requerida, INTIME-SE a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões.II. Se apresentada apelação 

adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do NCPC), intime-se a parte 

contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 1.010, §2º, do NCPC. III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou 

do adesivo ventilem matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, 

intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme o art. 1.009, §2º, do NCPC.IV. Após as 

formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª Região (art. 

1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).Intimem-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88423 Nr: 672-04.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisa Aparecida Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. Determino 

que a Secretaria de Vara NOMEIE perito judicial, que servirá 

independentemente de compromisso. Desde já, FIXO os honorários 

periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). Observando que a 

perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara.Após, INTIMEM-SE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 872 de 1053



as partes acerca da perícia agendada, quando poderão, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal 

é dispensável), se ainda não indicados.ENCAMINHEM-SE os 

quesitos.Apresentado o resultado da perícia, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos.Após a realização 

da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao 

Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da 

presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do 

CJF. OFICIE-SE à APS de Colíder-MT para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora 

e, se casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para 

o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos 

autos. Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação.CITE-SE a 

Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos termos da 

inicial, oportunidade em que manifestará sobre o laudo médico.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76108 Nr: 755-25.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PRADO - 

OAB:21811/O

 Código. 76108.

Vistos.

Defiro a cota ministerial de Ref. 83.

Intime-se o denunciado para comprovar que nos meses de setembro e 

novembro/2017 estava trabalhando fora da cidade, sob pena de 

revogação do benefício concedido.

Após, dê-se vista ao Ministério Público.

Às providências.

Itaúba/MT, 22 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88037 Nr: 461-65.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIO KOSINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:19960/O, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) CITE-SE para apresentar resposta no prazo legal, com as 

advertências de praxe.OFICIE-SE à a autarquia ré para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casado ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.Decorrido 

o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do 

art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos:1.Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;2.Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03/05/2018, às 17h30min, apresentando o rol de 

testemunhas no prazo do artigo 407 do NCPC. No ponto, a designação 

precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade 

do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que 

nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que 

respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia 

será prontamente analisada quando da audiência.Considerando que a 

parte autora pugnou pela realização de depoimento pessoal do requerido, 

INTIME-SE o mesmo, pessoalmente, para comparecimento a solenidade ora 

designada.Caso a autarquia requeira a realização de depoimento pessoal 

da parte autora, INTIME-A pessoalmente para comparecimento a 

solenidade ora designada, sob pena de confesso, artigo 385, 

§1°.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Itaúba/MT, 21 de março 

de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78368 Nr: 406-85.2016.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELAGRÍCOLA - Comércio e Representações de 

Produtos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINVAL DE OLIVEIRA SENEDESE, MARIA DE 

FATIMA GRIMAS SENEDESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Bet Gonçalves - 

OAB:OAB/PR 41.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ronny Argerin - 

OAB:4.883/MS

 Processo nº: 406-85.2016.811.0096

Código: 78368

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por BELAGRICOLA 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS S.A, contra o 

despacho que determinou a remessa dos autos ao juízo deprecante, a fim 

de que este se manifestasse quanto ao petitório do exequente, ora 

embargante.

Sustenta o embargante, em síntese, que o despacho embargado foi 

omisso, pois na petição de Ref. 20 não houve qualquer requerimento fora 

dos atos determinados pelo juízo deprecante.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Inicialmente, verifico que não assiste razão à embargante.

Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido 

de que é incabível recurso contra despacho destituído de conteúdo 

decisório (art. 1.001 do CPC), vejamos:

“RECURSO. Agravo regimental. Despacho. Ausência de conteúdo 

decisório. Não cabimento. Agravo não conhecido. Precedentes. Não se 

admite agravo regimental de despacho que não tem conteúdo decisório” 

(AI 558.987-AgR-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso).

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra 

despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. 3. Trânsito 

em julgado. Constatação. 4. Agravo regimental não conhecido” (AI 

694.046-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Nesse cenário, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, eis que 

estes atacaram despacho sem caráter decisório.

Cumpra-se a derradeira decisão.

Às providências.

Itaúba/MT, 21 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78841 Nr: 596-48.2016.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVALINA ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 596-48.2016.811.0096

Código: 78841

Vistos.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a requerida para que apresente 

impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios 

autos.

II - Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 
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apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto no art. 

100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento 

no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art. 535, § 3o ,NCPC).

III – Se apresentada impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo 

de 10 (dez) dias, fazendo-me os autos CONCLUSOS na sequência.

IV - FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma 

do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art.23, Lei 8.906/94.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba/MT, 21 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78506 Nr: 462-21.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LUIZ BALSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 Processo nº: 462-21.2016.811.0096 (Código 78506)

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à Acusação 

à Ref. 28 e 35.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 08/06/2018 às 15h30min, DETERMINANDO a intimação da 

defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial para 

comparecimento. Depreque-se a oitiva das testemunhas, se necessário, 

fixando prazo para o cumprimento, consoante preceitua o item 7.3.5 da 

CNGC.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

INTIMEM-SE.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Itaúba/MT, 21 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78069 Nr: 294-19.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI XAVIER LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Galadinovic Alvim - 

OAB:14.371/MT, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT, Juliano 

Galadinovic Alvim - OAB:17.010/MT, Luciana Carla Pirani 

Nascimento - OAB:6.578/MT, Thaizze de Oliveira Langaro - 

OAB:14.756/MT, Vilma Lima Galadinovic Alvim - OAB:3.956-B

 Processo nº: 294-19.2016.811.0096

Código: 78069

Vistos.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, 

desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

Não havendo outras questões prévias a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas e considerando que os autos não 

estão maduros o suficiente para o julgamento antecipado da lide, DOU POR 

SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução.

A parte requerida manifestou pela produção de prova pericial e 

testemunhal.

A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO como pontos controvertidos: A) Houve o crime ambiental 

praticado pelo requerido Mauri Xavier Lopes? B) Se sim, qual foi a área 

destruída? C) Em que ano fora o suposto desmate praticado pelo 

requerido?

Dessa feita, DEFIRO a prova pericial, razão pela qual, nomeio a empresa 

REAL BRASIL CONSULTORIA, com endereço à Avenida Rubens de 

Mendonça, número 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, na 

cidade de Cuiabá/MT, telefone (065) 3052-7636 que deverá ser intimada, 

via carta de intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, responder 

se aceita o encargo, indicando o nome e a qualificação completa do 

profissional perito habilitado com inscrição no órgão competente, bem 

como proposta de honorários, às expensas do requerido, que deverá 

depositar 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários para início 

das atividades e o restante ao final quando da entrega do laudo pericial.

Tendo em vista que a parte requerida não apresentou os quesitos, 

intime-se para que querendo apresente no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ainda, DEFIRO a prova testemunhal, devendo ser apresentado rol de 

testemunhas, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 357, §4º, CPC).

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08/06/2018, às 

15h00min.

Cumpra-se.

Intimem-se.

Às providências.

Itaúba/MT, 21 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77460 Nr: 62-07.2016.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA FERREIRA GULINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, Janaina Matheus de Nadai - OAB:20094/O, 

MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 62-07.2016.811.0096

Código: 77460

Vistos.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a requerida para que apresente 

impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios 

autos.

II - Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto no art. 

100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento 

no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art. 535, § 3o ,NCPC).

III – Se apresentada impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo 

de 10 (dez) dias, fazendo-me os autos CONCLUSOS na sequência.

IV - FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma 

do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art.23, Lei 8.906/94.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba/MT, 21 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77487 Nr: 74-21.2016.811.0096

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIA SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 74-21.2016.811.0096

Código: 77487

Vistos.

Uma vez que não foram esgotados os meios possíveis de localização do 

endereço do requerido pelo autor, afigura-se juridicamente inviável a 

medida excepcional da citação editalícia (Ref. 46).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

Indeferimento da citação da ré por edital. Cabimento. Não comprovado nos 

autos o esgotamento das diligências para localização da agravada. 

Incidência do artigo 231 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. 

RECURSO DESPROVIDO. (Processo: AI 22469373120158260000 SP 

2246937-31.2015.8.26.0000. Orgão Julgador: 17ª Câmara de Direito 

Privado. Publicação: 20/01/2016. Julgamento 20 de Janeiro de 2016. 

Relator: Afonso Bráz).

Analisando os autos, verifica-se que houve somente uma tentativa de 

citação da parte requerida, por intermédio de Oficial de Justiça, o qual, 

inclusive, indicou em sua certidão o possível endereço atual da parte 

requerida.

Assim, considerando que não foi realizada nenhuma diligência no 

endereço declinado à certidão de Ref. 31, DETERMINO que se proceda 

com a sua citação neste endereço.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba/MT, 21 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78164 Nr: 341-90.2016.811.0096

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. Norte Matogross-SICREDI NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 Autos nº: 341-90.2016.811.0096

Código nº: 78164

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução opostos por Andrei Anibal Ziegemann, 

em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-Grossense – Sicredi Norte/MT, ambos qualificados nos autos.

Os autores requereram a concessão da gratuidade de justiça.

 A decisão de Ref. 23 indeferiu a gratuidade da justiça, uma vez que não 

restou demonstrado pelos embargantes a incapacidade de pagamento das 

custas.

 Da decisão que indeferiu a gratuidade, os autores interpuseram Agravo 

de Instrumento, o qual foi negado provimento.

 Intimados para cumprir a decisão que determinou o recolhimento das 

custas iniciais, os autores mantiveram inertes (Ref.30).

 É o relatório. DECIDO.

 A concessão da gratuidade justiça foi indeferida tanto na decisão de Ref. 

23, quanto no acórdão proferido no recurso interposto pelos embargantes.

 Assim, não tendo os autores comprovado o recolhimento das custas 

iniciais, embora intimados para tanto, é de rigor o indeferimento da inicial, 

nos termos da decisão de Ref. 23.

Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inc. I do Código de Processo Civil.

 Custas pelos autores.

Sem honorários advocatícios, pois não houve citação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Itaúba/MT, 21 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72985 Nr: 660-29.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itamara Guimaraes Rosario 

Pinheiro - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Sasso Andreotto - 

OAB:19.749, JULIANA SASSO ANDREOTTO - OAB:MT 19981-O

 (...) Isto posto, e nos exatos termos do art. 17 § 9°, da Lei n° 8.429/93, 

RECEBO A PETIÇÃO INICIAL nos termos em que foi proposta. Cite-se o 

requerido para, no prazo de 15 dias, contestar o pedido, advertindo-o que 

não sendo contestada presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na 

inicial.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45123 Nr: 750-47.2008.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Autos n° 750-47.2008.811.0096 (Código 45123)

Vistos.

O réu, devidamente intimado para constituir novo advogado (Ref. 47), 

permaneceu inerte (Ref. 48).

Assim, não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta 

comarca, tenho por bem nomear a douta advogada Dra. Amanda Augusta 

Bottega, a fim de que represente o réu Geraldo Ferreira Lopes durante o 

tramite processual.

 Arbitro honorários advocatícios a causídica nomeada no patamar de 10 

URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil 

(Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ.

 Na sentença será determinada a expedição de certidão em favor da 

defensora dativa, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 

4º, § 3º).

Intime-se a causídica nomeada para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 20 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75719 Nr: 598-52.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS, JADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁSSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12.691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 598-52.2015.811.0096

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 875 de 1053



Código: 75719

Vistos.

Considerando a manifestação ministerial retro, determino a intimação da 

requerente, por intermédio de seu patrono, via DJE, para que informe o 

seu atual endereço.

Após, conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Itaúba/MT, 20 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87031 Nr: 2955-34.2017.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CF, RFP, DFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:19981/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimentos 56/2007 e nº 

41/2016-CNGCMT, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209, impulsiono estes 

autos ao setor competente, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) 

da Parte Autora, via DJE, para no prazo legal, requerer o que entender de 

direito, tendo em vista a devolução da carta precatória de ref. 8, com 

diligência infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85462 Nr: 1968-95.2017.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo legal, se manifestar acerca da certidão da 

Sra. Oficiala de Justiça de ref. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88278 Nr: 584-63.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.Nos termos do art. 6°, inc. VIII, do CDC, inverto o ônus da 

prova.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 07 de junho de 2018, 

às 13h30min.Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos da lei 

1.060/50.Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344).Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, conclusos para 

deliberação.Às providências.Itaúba/MT, 19 de março de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55628 Nr: 460-93.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Severino Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMAR APARECIDA ALVES 

DE OLIVEIRA - OAB:7621-B

 Desta feita, não estando devidamente demonstrado qualquer uma das 

hipóteses de saída temporária, entendo que pleito perquirido merece ser 

indeferido. Isto posto, a luz dos argumentos acima expostos, INDEFIRO o 

pedido formulado pela defesa do recuperando EDMILSON SEVERINO 

PENTEADO. Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa. As 

providências. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 50833 Nr: 2039-13.2017.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Velasco Ribeiro, Julcelino Velasco Ribeiro, 

CLARINDA RODRIGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055

 Vistos. etc.

 Certifique a Secretária se a impugnação aos embargos apresentada ás 

fls. 46/66, foi protocolizada dentro do prazo legal.

Em caso positivo, INTIMEM-SE os Embargantes, na pessoa de seu 

advogado constituído, para que, caso queiram, manifestem acerca da 

impugnação aos embargos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberações.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 10248 Nr: 234-50.2002.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Fogaça da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Considerando que o acusado João Gomes do Prado foi citado por edital 

(fls. 136), e até o presente momento, não apresentou resposta acusação 

e nem constituiu advogado, conforme se vê nos autos, DEFIRO o pedido 

ministerial e DETERMINO o desmembramento do feito em relação a este 

réu, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Penal, devendo a 

Secretaria distribuí-lo e autuá-lo separadamente, com cópia integral do 

feito, certificando-se o número do novo auto que se formará.

Feito o desmembramento, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Assim, o presente feito prosseguirá normalmente em relação ao réu 

Claudinei Fogaça da Silva.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT sob 

o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado, para que, no prazo legal, apresente as 

alegações finais.

Cumpra-se com eficiência o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43682 Nr: 736-95.2016.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO ZANA PORTELA, VILMA SANTIN PORTELA, 

SERGIO NASCIMENTO GIRALDES, MARILU WELTER GIRALDES, MILTON 

ZANA PORTELA, NIVANDA GIRALDES PORTELA, FLORINDO ZANA 

PORTELA, LUCIA PAULA ALMEIDA PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLIDY M. WANOVICH ESTEVÃO, VIVIANE 

ELIAS ESTEVÃO, Lídia Miguel Estevão, Espólio de Jorge Wanovich 

Estevão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ALBERTO SANTIN 

PORTELA - OAB:35723, PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - 

OAB:13739, Roberto César da Silva - OAB:11.994 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, MARIA ELISABETE BRIGO CARREIRA - 

OAB:248896

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria para imprensa a fim de intimar os 

Requerentes, através de seus procuradores, para apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação dos Requeridos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42902 Nr: 410-38.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN LOUIS MAIA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lucia de Freitas Stein, Ricardo de Souza 

Moura, Vinicius Cesar de Freitas Stein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO MARQUES DIAS 

JUNIOR - OAB:6398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton de Sousa Bastos 

Júnior - OAB:18974-GO, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:17880/A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerida para manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca dos Ofícios dos juízos deprecados de fls. 311 (ref. 121) e fls. 

328 (ref. 134), bem como acerca da Certidão deste juízo de fls. 314 (ref. 

123).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33441 Nr: 536-59.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

NACIONAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa, a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado constituído, via DJE, para que 

manifeste e requeira o que entender de direito.

Após, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, inexistindo pedido de 

cumprimento de Sentença, certifique-se e remeta-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, nos termos do art. 5º do Provimento 

12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36070 Nr: 1949-10.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLACEDINA SEVERINO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007 que dispõe 

sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores das 

varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, ante a juntada de 

informações da autarquia requerida (ref. 64), impulsiono estes autos para 

expedir matéria imprensa com a finalidade de intimar a Requerente, na 

pessoa de sua advogada constituída, para que, manifeste e requeira o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, remeta-se os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41378 Nr: 2105-61.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Neves Vilela Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER COSTA JACARANDÁ - 

OAB:12597, Iza Karol Gomes L. Pizza - OAB:11.315-A, Mariana 

Mendes Monteiro da Silva - OAB:12.597 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIANE MORAES PORTELA - 

OAB:18698/O, FERNANDA NEVES VILELA PIRES - OAB:14262/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007 que dispõe 

sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores das 

varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos 

para expedir matéria imprensa com a finalidade de intimar o Requerente, 

na pessoa de seu advogado constituído, para que, caso queira, apresente 

impugnação à contestação ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34266 Nr: 1101-23.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Dalastra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA VISTA ALEGRE, Penhas Juntas 

Administração e Participações Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: URBANO PAULO SANTI - 

OAB:16685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci Cristiano de Oliveira - 

OAB:7313-MS, Edivaldo Candido Feitosa - OAB:12.819/MS

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto aos embargos de declaração 

ofertados pela requerida, conforme dispõe o artigo 1023, § 2°, do Código 

de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42522 Nr: 212-98.2016.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO BISPO, Oneide Maria Bortolini, 

Ronaldo Jose Rufino, Enia Maria Cabral Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte embargada para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto aos embargos de 

declaração interpostos pelos embargantes, conforme dispõe o artigo 

1023, § 2°, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32881 Nr: 99-18.2014.811.0027
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Maria Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007 que dispõe 

sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores das 

varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos 

para expedir matéria imprensa com a finalidade de intimar o Requerente, 

na pessoa de seu advogado constituído, para que, caso queira, manifeste 

acerca da impugnação à execução ofertada, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47016 Nr: 2713-25.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josenildo Jose dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte interessada e eventual proprietário de boa 

fé para se manifestar, em 05 (cinco dias), sobre o laudo pericial constante 

nos autos e quanto ao interesse na restituição da arma de fogo 

apreendida, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, 

já que inexiste interesse da arma na persecução penal, haja vista que já 

foi realizado o laudo pericial.Determino a intimação, por meio de edital com 

prazo de 10 (dez) dias, da parte interessada e eventual proprietário de 

boa fé para se manifestar, em 05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e 

quanto ao interesse na restituição da arma de fogo, conforme determina o 

artigo 1.479 da CNGC.Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde 

já o perdimento da arma e munições, com encaminhamento ao Comando do 

Exército para destruição.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se COM 

URGÊNCIA, expedindo o necessário.Às providências.De Pedra Preta-MT 

para Itiquira-MT, 22 de março de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Arruda Bender, 

digitei.

Itiquira, 26 de março de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50812 Nr: 2029-66.2017.811.0027

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte interessada e eventual proprietário de boa 

fé para se manifestar, em 05 (cinco dias), sobre o laudo pericial constante 

nos autos e quanto ao interesse na restituição da arma de fogo 

apreendida, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, 

já que inexiste interesse da arma na persecução penal, haja vista que já 

foi realizado o laudo pericial.Determino a intimação, por meio de edital com 

prazo de 10 (dez) dias, da parte interessada e eventual proprietário de 

boa fé para se manifestar, em 05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e 

quanto ao interesse na restituição da arma de fogo, conforme determina o 

artigo 1.479 da CNGC.Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde 

já o perdimento da arma e munições, com encaminhamento ao Comando do 

Exército para destruição.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se COM 

URGÊNCIA, expedindo o necessário.Às providências.De Pedra Preta-MT 

para Itiquira-MT, 23 de março de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABIULA RIBEIRO DE 

MOURA, digitei.

Itiquira, 30 de março de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49280 Nr: 1234-60.2017.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Girlene Helena Freires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 94 Nr: 34-53.1996.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Pedro Cestaro, Tercília Cabreli Cestaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Daniel da Silva, Humberto Jacob Reck, 

Valpiro Tomazoni, Euclides Recide Rossoni, Ivone Palaro Rossoni, 

Bernadette Squarezzi Tomazoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Soares Borges 

- OAB:3.203, DR. ANTÔNIO ANTERO DE ALMEIDA - OAB:368/MT, 

Valdomiro de Moraes Siqueira - OAB:3575-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT, Luiz 

Gomes Cabral - OAB:1996/MS

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto aos embargos de declaração de 

fls. 1.235/1.241, conforme dispõe o artigo 1023, § 2°, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 285 Nr: 246-40.1997.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soli Rossetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudino Marin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO FERREIRA 

CASTELLO - OAB:3342/MS, Shozzie Glaciella dos Santos Rodrigues 

- OAB:27479/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Sousa Brito Filho 

- OAB:13625-B/MT, Ildo Roque Guareschi - OAB:1779AMT, José 

Paulo de Quadros Rodrigues - OAB:7584-B/MS, Sergio Henrique 
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Guareschi - OAB:9724-B/MT

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 1057, para tanto, proceda-se a Sra. Gestora 

Judiciária com o necessário para o levantamento da penhora efetivada 

nos autos, no que se refere à plantação de eucaliptos existente na 

Fazenda São Paulo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 23 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55360 Nr: 334-43.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Rocha, EDSON CARLOS DOS 

SANTOS, ALAIR BICALHA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007 - CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos para expedir matéria imprensa com a finalidade de INTIMAR o 

Requerente para retirar em Cartório, no prazo de 10 (dez) dias, a Carta 

Precatória expedida nos autos, devendo comprovar sua distribuição no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, ou, caso queira que a missiva seja 

encaminhada via malote digital, recolher as custas de distribuição da Carta 

Precatória, emitidas através do site do TJ/MT, juntando-as neste juízo, uma 

vez que nas missivas expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55360 Nr: 334-43.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Rocha, EDSON CARLOS DOS 

SANTOS, ALAIR BICALHA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34466 Nr: 1207-82.2014.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADILSON NUNES MATA, brasileiro(a), 

Telefone 61 9908 8269. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 863,88 (Oitocentos e sessenta e 

tres reais e oitenta e oito centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Conta para Depósito: {Variaveis}_tipoConta_;Poupança

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38739 Nr: 959-82.2015.811.0027

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concessionária Rota do Oeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusa Fonseca Raposo de Medeiros, Mauricio 

Raposo de Medeiros, ANA HELENA RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR, 

Silvia Raposo de Medeiros Munhoz, Ana Vera Raposo de Medeiros, 

Roberto Aiello Munhoz, Ednaldo de Carvalho Aguiar, Eliana de Paula 

Freitas Raposo de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DO AMARAL LEAO - 

OAB:119614 , EDUARDO PESSOA PEREIRA BORJA - OAB:104965 , 

Paula Junia Couto Saviotti - OAB:148.796-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179, GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - 

OAB:15.614/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS

PRAZO 10 DIAS

FINALIDADE: INTIMAR TERCEIROS INTERESSADOS PARA OS FINS 

PREVISTOS NO ART. 34 DO DEC. LEI 3365/41 DO BEM A SER 

EXPROPRIADO ABAIXO DESCRITO.

Resumo da Inicial: Conforme Decreto Federal publicado no “Diário Oficial 

da União” em 20 de março de 2015 (doc. anexo), foi declarada de utilidade 

pública, para os fins de desapropriação, total ou parcial, os imóveis 

situados às margens da Rodovia BR-163/MT, localizados no Município de 

Itiquira, Estado do Mato Grosso, necessários à execução das obras de 

implantação de dispositivo tipo diamante no Km 013+800m, cujas 

delimitações e coordenadas topográficas foram descritas na Deliberação 

nº 30/2015, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres – ANTT, publicada no Diário Oficial da União de 26 de janeiro de 

2015. No mencionado Decreto encontra-se inserido o imóvel de 

propriedade dos réus, situado às margens da Rodovia BR-163, referente à 

matrícula imobiliária nº R-07/781 (Fazenda 5 M - Km 13+605,13 a Km 

14+45,51), situado na zona rural deste Município e Comarca, conforme faz 

prova a certidão do imóvel do Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca. Por fim, esclareceu a Autora que em razão do Contrato de 

Concessão Edital nº 003/2013, todos os bens adquiridos, ao longo do 

prazo de concessão (30 anos), que sejam utilizados na operação e 

manutenção do Sistema Rodoviário, deverão ser transferidos à 

Concessionária (Cláusula 4 – Contrato de Concessão).

Despacho/Decisão: Vistos etc.Trata-se de Ação de Desapropriação 

proposta por Concessionária Rota do Oeste S/A em face de Deusa 

Fonseca Raposo de Medeiros, Maurício Raposo de Medeiros e sua esposa 

Eliana de Paula Freitas Raposo Medeiros, Ana Vera Raposo de Medeiros, 

Ana Helena Raposo de Medeiros Aguiar e seu esposo Ednaldo de 

Carvalho Aguiar, Silvia Raposo de Medeiros Munhoz e seu esposo 

Roberto Aiello Munhoz, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.Instruiu a petição inicial com os documentos de fls. 

06/139.Decisão de fls. 142/143, deferindo a imissão provisória na posse 

do bem imóvel, mediante depósito do valor da indenização prévia, 

correspondente a R$ 88.980,00 (oitenta e oito mil, novecentos e oitenta 

reais).Devidamente citado, a parte requerida apresentou contestação às 

fls. 159/162.Impugnação à contestação apresentada às fls. 203/207, na 

qual o autor rebate os argumentos expostos pelos requeridos.Vieram-me 

os autos conclusos.É o breve relato. Decido. Não havendo irregularidades 

ou nulidades a serem corrigidas, DECLARO saneado o feito.Fixo como 

pontos controvertidos o valor do imóvel descrito na inicial.I – Defiro o 

petitório de fls. 217.II - Defiro a produção da prova pericial, para tanto:a - 

Nomeio o IPC - Instituto de Perícias Científicas, localizado na Rua da Paz, n. 

185, na cidade de Campo Grande/MS, CNPJ: 0920892/0001-49, CEP: 
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79002-190, por meio de seu representante, para prestar compromisso e 

apresentar sua proposta de honorários para os trabalhos necessários 

aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.b - Juntada a proposta, intime-se 

a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sobre 

os honorários, devendo ela depositar de 50% (cinquenta por cento) do 

valor dos honorários para o início dos trabalhos.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se com eficiência o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Barcelos de 

Oliveira, digitei.

Itiquira, 07 de março de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32830 Nr: 59-36.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almir de Souza Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria para imprensa a fim de intimar o 

Requerente, através de seu procurador, para manifestar-se e requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50614 Nr: 1912-75.2017.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA JANJACOMO B DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42447 Nr: 184-33.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO ALVES DA SILVA, Cpf: 

06618084598, Rg: 35809841, Filiação: Anatalia Alves da Silva, data de 

nascimento: 03/08/1994, brasileiro(a), natural de São Cristovao-SE, 

solteiro(a), lavrador, Telefone 65 9696 9868. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu LEANDRO ALVES 

DA SILVA, devidamente qualificado, pela prática do crime de crime de 

ameaça, tipificado no artigo 147, “caput”, no Código penal e para 

ABSOLVÊ-LO quanto ao delito de violação de domicílio tipificado no artigo 

150, § 1º, na forma do artigo 14, inciso II do Código Penal, com fundamento 

no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Em observância ao 

artigo 68, “caput”, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser-lhe 

aplicada.Atento as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o 

réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; Não 

é possuidor de maus antecedentes; Poucos elementos foram coletados 

para se aferir a conduta social e personalidade do acusado; O motivo do 

delito se encontra relatado nos autos, não merecendo qualquer valoração. 

Quanto às circunstâncias elas foram as normais do tipo. Quanto às 

consequências do crime foram as normais. Não se pode cogitar acerca do 

comportamento da vítima.Analisadas as circunstâncias judiciais, reputo 

como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime de 

ameaça, a fixação da pena-base de 01 (um) mês de detenção.Não 

concorrem circunstâncias agravantes nem atenuantes, razão pela qual 

mantenho a pena dosada anteriormente.Inexistindo causas de aumento e 

diminuição da pena, fica o réu definitivamente condenado a pena dosada 

anteriormente em 01 (um) mês de detenção.Em consonância com o 

disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, o réu deverá 

cumprir a pena em regime aberto.Como o crime foi praticado mediante 

grave ameaça, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal, bem como 

diante das diretrizes do artigo 41, da Lei nº. 11.340/06, deixo de substituir 

a pena de privativa de liberdade por restritiva de direito.Deixo de condenar 

o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como deixo 

de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos, haja vista a ausência 

de pedido expresso neste sentido. Intime-se o réu pessolamente da 

sentença.Oportunamente, após o transito em julgado desta decisão, 

tomem-se as seguintes providências:1)Lance o nome do acusado no rol 

dos culpados;2) Expeça-se a Guia de Execução de Pena; 3) Oficie-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do 

acusado, com suas devidas identificações pessoais, acompanhada de 

fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto disposto 

pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c o 15, inciso III, da 

Constituição Federal.Certificado o trânsito em julgado, após o cumprimento 

das determinações e as comunicações de praxe, arquive-se, os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se com eficiência o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Barcelos de 

Oliveira, digitei.

Itiquira, 31 de março de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40175 Nr: 1610-17.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elissandro da Silva Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELISSANDRO DA SILVA MARTINS, Cpf: 

94498326172, Rg: 15484343, Filiação: Selma da Silva Martins e Jose 

Carlos Martins, data de nascimento: 10/12/1982, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66 9606 1600. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
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Resumo da Inicial: No inquérito policial consta que, no dia 08 de fevereiro 

de 2.015, por volta das 16h00, em uma estrada vicinal situada na 

localidade denominada "Alto do Pantanal", na região dos ranchos do Rio 

Itiquira, nesta cidade e Comarca de Itiquira-MT, o denunciado ELISSANDRO 

DA SILVA SILVA, vulgo “Hip Hop”, agindo com animus necandi, em união 

de propósitos com José Lucas Gomes de Araújo, vulgo "Zé Lucas" e 

Lucas Aparecido Magalhães Bento, vulgo "Luquinhas", impelido por motivo 

torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu 

vários disparos de arma de fogo em desfavor de Ricardo Santos de 

Medeiros, vulgo "Rico", produzindo as lesões corporais apontadas no 

laudo de necropsia n. 034/2015 (fls. 61/65), as quais foram a causa 

efetiva da morte da vítima. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias 

de tempo e local acima descritas, o denunciado ELISSANDRO DA SILVA 

SILVA, agindo com animus necandi, em união de propósitos com José 

Lucas Gomes de Araújo, vulgo "Zé Lucas" e Lucas Aparecido Magalhães 

Bento, vulgo "Luquinhas", impelido por motivo torpe e mediante recurso 

que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu disparos de arma de fogo 

em desfavor da criança Carlos Eduardo de Medeiros, de 03 anos de idade, 

produzindo as lesões corporais descritas no laudo de lesão corporal n. 

0344.A.15 (fls. 66/70), somente não alcançando o resultado pretendido 

por circunstâncias alheias à sua vontade. Diante do exposto, o Ministério 

Público denunciou ELISSANDRO DA SILVA MARTINS, vulgo “Hip Hop”, 

como incurso no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que 

dificultou a defesa do ofendido), c.c art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) 

e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e § 4º (in fine), na 

forma do art. 14, II e art. 69, todos do Código Penal, com as implicações e 

gravames decorrentes da Lei 8.072/90.

Despacho: Vistos etc.DETERMINO a citação do réu Elissandro da Silva 

Martins, pela via editalícia, com prazo de 15 (quinze) dias, para que este 

apresente nos autos ou para que constitua advogado.Transcorrido o 

prazo, certifique-se se o acusado atendeu ao chamado judicial. Após, 

venham-me os autos conclusos para análise do pedido prisão 

preventiva.Cumpra-se com eficiência o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Barcelos de 

Oliveira, digitei.

Itiquira, 13 de março de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33001 Nr: 185-86.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007- CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria para imprensa, a fim de intimar o Réu, 

na pessoa de sua advogada nomeada, para apresentar razões recursais, 

no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30266 Nr: 106-78.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Oliveira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS OLIVEIRA CAMPOS, Cpf: 

05403166106, Rg: 24026468, Filiação: Edmar da Luz Oliveira e Rosalina 

Campos, data de nascimento: 15/12/1991, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, 

para CONDENAR o acusado MARCOS OLIVEIRA CAMPOS, devidamente 

qualificado, pela prática do delito de furto qualificado, previsto no artigo 

155, § 4º, inciso I e II, do Código Penal, passando a dosar a pena a ser-lhe 

aplicada, em estrita observância ao disposto no artigo 68, “caput”, do 

Código Penal.Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto 

que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se 

valorar; É possuidor de maus antecedentes, em vista de já ter sido 

condenado pelo Juizo da Primeira Vara Criminal de Rondonópolis/MT 

(Código 333056) cuja sentença transitou em julgado em 23/10/2010, ou 

seja, há mais de 05 anos; Poucos elementos foram coletados para se 

aferir sua conduta social e personalidade; O motivo do delito se constitui 

pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria 

tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 

jurídica dos crimes contra o patrimônio; As circunstancias encontrassem 

relatadas nos autos, nada tendo a se valorar; Não houve consequências 

mais graves que as já previstas na própria tipicidade. Não se pode cogitar 

acerca do comportamento da vítima.Analisadas as circunstâncias judiciais, 

reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do 

crime de furto qualificado, a fixação da pena-base em 02 (dois) anos e 09 

(nove) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, 

fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos 

fatos.Ausentes agravantes e atenuantes.Inexistindo causas de diminuição 

e de aumento de pena, o réu fica definitivamente condenado a pena de 02 

(dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) 

dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na 

época dos fatos.Em consonância com o disposto pelo artigo 33, parágrafo 

2º, alínea “c", do Código Penal, o réu deverá cumprir a pena em regime 

aberto, já queé tecnicamente primário.Nos termos do artigo 44 do Código 

Penal SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de 

direitos, a serem especificadas em sede de execução penal.Tendo em 

vista que o acusado não estava preso por este processo, bem como por 

não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo 

Penal, concedo a ele o direito de recorrer em liberdade desta condenação. 

Deixo de condená-lo ao pagamento de custas processuais, por ter sido 

assistido pela Defensoria Pública. Deixo ainda de fixar a reparação mínima 

dos danos, ante a ausência de pedido expresso nessse sentido.O réu 

deverá ser intimado pessoalmente da sentença, no último endereço 

constante dos autos, devendo o oficial de justiça atentar-se para o artigo 

980, § 8º, da CNGC/MT. Caso não seja encontrada, expeça-se, desde 

logo, edital de intimação da r. sentença, nos termos da lei processual 

penal.Oportunamente, após o transito em julgado desta decisão, tomem-se 

as seguintes providências:1)Lance o nome da acusada no rol dos 

culpados;2) Expeça-se a Guia de Execução de Pena; 3)Expeça-se a guia 

de recolhimento para o pagamento da pena de multa, em conformidade 

com o disposto no art. 50, do Código Penal, e no art. 686, do Código de 

Processo Penal;4) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando a condenação do acusado, com suas devidas identificações 

pessoais, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para 

cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral, 

c/c o 15, inciso III, da Constituição Federal.Certificado o trânsito em julgado, 

após o cumprimento das determinações e as comunicações de praxe, 

arquive-se, os autos com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se com 

eficiência o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Barcelos de 

Oliveira, digitei.

Itiquira, 15 de março de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30239 Nr: 79-95.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Henrique Aparecido Bialta
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raphael de Lemos Ferreira - 

OAB:11944-B/MS

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007- CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria para imprensa, a fim de intimar o Réu, 

na pessoa de seu advogado, para apresentar razões recursais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 48001 Nr: 444-76.2017.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA CANDIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Bradesco Financiamentos, instituição financeira de direito privado, em face 

de Antônia Candida da Silva, ambos devidamente qualificados.

Em suma, o requerente postula, liminarmente, pela busca e apreensão do 

veículo descrito na exordial que se encontra na posse da requerida, 

devido à inadimplência desta em pagar as parcelas pactuadas no contrato 

de financiamento firmado pelas partes. Pede ainda, o bloqueio judicial do 

carro via RENAJUD.

O pedido inicial veio instruído com os documentos fls. 06/27.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Da análise dos autos, vejo que a requerida foi notificada 

extrajudicialmente, o que demonstra que ela esta em mora, estando, assim, 

presente os requisitos autorizadores da medida cautelar.

Ante o exposto, DEFIRO, liminarmente, a busca e apreensão do veículo de 

marca CHEVROLET, modelo CORSA SEDAN FLEXPOWE 1.8 8V 4P, cor: 

BEGE, ano/modelo: 2003/2004, placa NFE-5798, chassi 

9BGXF19004C148719, RENAVAM 00817445714, descrito na inicial.

 Para tanto, expeça-se mandado necessário.

Nomeio ainda, o Banco requerente como fiel depositário do referido bem, 

lavrando-se o respectivo termo de compromisso, e após o cumprimento da 

ordem, autorizo a remoção do veículo ao pátio credenciado da autora.

Cite-se a requerida, para que, caso pretenda a restituição do bem, pague 

em 05 (cinco) dias a integralidade da dívida pendente, no valor descrito na 

peça inicial. A requerida poderá, também, apresentar resposta, no prazo 

de 15 (quinze) dias da execução da liminar, nos termos do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53794 Nr: 3680-36.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rosa Teodoro Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta e, diante do mínimo lapso 

temporal da data da decisão que determinou a acumulação e data da 

audiência outrora designada, bem como este Magistrado já possuía 

audiência de réu preso designada na Comarca de Pedra Preta para a 

mesma data (21/03/2018), verifico a necessidade de redesignação da 

audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência admonitória para o dia 10 de abril de 

2018, às 16h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado na decisão de ref. 12.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 12 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55499 Nr: 411-52.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Velasco Ribeiro, CLARINDA 

RODRIGUES RIBEIRO, Julcelino Velasco Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55671 Nr: 487-76.2018.811.0027

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelita Francisca Monteiro Reis, ARNALDO 

DA SILVA MONTEIRO, GUIOMAR FRANCISCA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52050 Nr: 2693-97.2017.811.0027

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair Borttoloto, Agrupecuária Três Irmãos 

LTDA, Ricardo Bortolato, Cleber Bortolato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme dispõe o art. 1210 da CNGC Judicial, haja vista que foi expedida 

Carta Precatória nos autos, fica a parte autora intimada para diligenciar o 

seu cumprimento em 10 (dez) dias, devendo comparecer em cartório para 

retirá-la.

Após, decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intime-se a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52050 Nr: 2693-97.2017.811.0027
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair Borttoloto, Agrupecuária Três Irmãos 

LTDA, Ricardo Bortolato, Cleber Bortolato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52470 Nr: 2952-92.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero Florêncio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o 

Exeqüente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que manifeste nos 

autos e requeira o que de direito, no prazo de 15 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45195 Nr: 1527-64.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vitor Messias de Souza, Devani da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ VITOR MESSIAS DE SOUZA, Rg: 

20.393.969-77, Filiação: Marta Valéria Souza Pereira e Ismael Messis 

Menezes, data de nascimento: 30/03/1998, brasileiro(a), natural de 

Aragarças-GO, solteiro(a), desempregado, Telefone 65996368022. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia, para:a) CONDENAR JOSÉ VITOR 

MESSIAS DE SOUZA e DEVANI DA CRUZ, ambos já qualificados, pela 

prática do crime de roubo e corrupção de menores, previstos, 

respectivamente, no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, e no arttigo 244-B, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69, do CP.Assim, 

passo a dosimetria da pena, em atenção às diretrizes dos artigos 59 e 68, 

do CP. Do réu José Vitor Messias de Souza.A culpabilidade é normal à 

espécie, não merecendo ser valorada; Ele não possui maus antecedentes; 

Poucos elementos foram coletados para se aferir sua conduta social e 

personalidade; O motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção de 

lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de 

acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; 

As circunstancias encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a se 

valorar; Não houve consequências mais graves que as já previstas na 

própria tipicidade. Por fim, não se pode cogitar acerca do comportamento 

da vítima.Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente 

para a reprovação e prevenção do crime de roubo a pena-base em 04 

(quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, cada um no 

equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato 

delituoso.Não há circunstancias agravantes.Concorrendo circunstância 

atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal (confissão), 

todavia deixo de atenuar a pena, tendo em vista já se encontra no mínimo 

legal de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, 

fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos 

fatos.Havendo causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, 

incisos II do Código Penal (concurso de pessoas), majoro a pena em 1/3 

(um terço), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão, e ao pagamento de 13 dias-multa, fixados à razão de um 

trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos.Ausentes causas 

de diminuição de pena.Quanto ao delito de corrupção de menores reputo 

como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a 

fixação da pena-base em 01 (um) ano de reclusão.E sendo aplicada ao 

caso a regra disposta no artigo 69 do Código Penal, fica o réu condenado 

definitivamente a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 

e ao pagamento de 13 dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo 

do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Em consonância com 

o disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, alínea “b”, do Código Penal, o réu 

deverá cumprir a pena em regime semiaberto.Descabe qualquer 

substituição, nos termos do artigo 44 do Código Penal.Ante o regime fixado 

(semiaberto), e aparentemente, não estarem mais presentes os requisitos 

do artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de 

recorrer em liberdade. Do réu Devani da CruzA culpabilidade não merece 

ser valorada; Ele não possui maus antecedentes; Poucos elementos foram 

coletados para se aferir sua conduta social e personalidade; O motivo do 

delito se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido 

pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria 

objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; As circunstâncias não 

merece ser valorada; Não houve consequências mais graves que as já 

previstas na própria tipicidade. Por fim, não se pode cogitar acerca do 

comportamento da vítima.Diante de tais ponderações, reputo como 

necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime de roubo 

a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 

dias-multa, cada uma no equivalente a um trigésimo do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato delituoso.Não há circunstâncias agravantes e 

atenuantes.Havendo causas de aumento de pena previstas no artigo 157, 

§ 2º, incisos II, do Código Penal (concurso de pessoas), majoro a pena em 

1/3 (um terço), passando a dosá-la em 05 (cinco) anose 04 (quatro) 

meses de reclusão, e ao pagamento de 13 dias-multa, fixados à razão de 

um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos.Ausentes 

causas de diminuição de pena.Quanto ao delito de corrupção de menores 

reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do 

crime a fixação da pena-base em 01 (um) ano de reclusão.E sendo 

aplicada ao caso a regra disposta no artigo 69 do Código Penal, fica o réu 

condenado definitivamente a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, cada um no equivalente a 

um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.Em 

consonância com o disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, alínea “b”, do 

Código Penal, o réu deverá cumprir a pena em regime semiaberto.Descabe 

qualquer substituição, nos termos do artigo 44 do Código Penal.Ante o 

regime fixado (semiaberto), e por aparentemente, não estarem mais 

presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, 

concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Deixo de condenar os 

réus ao pagamento das custas e despesas processuais, por estarem 

assistidos pela Defensoria Pública, bem como deixo de fixar o valor mínimo 

para a reparação dos danos, ante a ausência de pedido expresso nesse 

sentido. Os réus deverão ser intimados pessoalmente da sentença, bem 

como o Ministério Público.Oportunamente, após o transito em julgado desta 

decisão, tomem-se as seguintes providências:1) Lance o nome dos 

acusados no rol dos culpados;2) Expeça-se Guia de Execução de Pena; 

3) Expeça-se a guia de recolhimento para o pagamento da pena de multa, 

em conformidade com o disposto no art. 50, do Código Penal, e no art. 686, 

do Código de Processo Penal;4) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral 

deste Estado, comunicando a condenação do acusado, com suas devidas 

identificações pessoais, acompanhada de fotocópia da presente decisão, 

para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, § 2º, do Código 

Eleitoral, c/c o 15, inciso III, da Constituição Federal.Cumpra-se com 
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eficiência o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Barcelos de 

Oliveira, digitei.

Itiquira, 31 de março de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL 

SUPERIOR DA COMARCA DE JAURU – PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

EDITAL N.º 02/2018/DF

A Excelentíssima Senhora Doutora Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de 

Direito e Diretora do Foro da Comarca de Jauru, no uso de suas

atribuições legais e, considerando a autorização, com o objetivo de 

oportunizar o estágio de estudantes de nível superior, aliado à 

necessidade de auxílio na prestação jurisdicional, autorizou, em 21 de 

março de 2018, esta Comarca a proceder a realização de Processo 

Seletivo de cadastro reserva para recrutamento de Estagiários de nível 

superior, mediante as condições estabelecidas no Edital nº 

014/2012/GSCP.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Torna pública a abertura do Processo Seletivo para o Recrutamento de 

Cadastro Reserva de Estagiários de NÍVEL SUPERIOR da Comarca de 

Jauru/MT.

O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos de acordo 

com o Edital n.º 014/2012/GSCP, de 16.5.2012, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico – MT n.º 8.813, em 17.5.2012.

A Comissão de apoio ao processo seletivo será composta pelos 

servidores Cláudia de Paula Souza Oliveira, matrícula 8748, Joylis Soares, 

matrícula 21631 e presidida por esta magistrada.

 2. DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão realizadas exclusivamente na Central de 

Administração do Fórum da Comarca de Jauru/MT, situado na Avenida Rui 

Barbosa, nº 850, Centro, no período de 09/04/2018 a 11/05/2018, no 

horário das 13h às 19h.

Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

3. DAS VAGAS

A vaga será preenchida conforme estabelecido na Portaria nº 

668/2015/PRES, datada de 06/11/2015 e publicada no dia 19/11/2015.

 Os interessados deverão verificar os demais regulamentos do processo 

seletivo no Edital n.º 014/2012/GSCP.

 4. DO EXAME DE SELEÇÃO

A prova será realizada para todos os candidatos em local e data a ser 

divulgado oportunamente, por ocasião do encerramento das inscrições, no 

Diário da Justiça Eletrônico e disponibilizado no site do Tribunal de Justiça 

www.tjmt.jus.br, bem assim, nas Unidades de Ensino da Comarca.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar todos os atos, 

editais e comunicados referentes a este processo seletivo.

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo para recrutamento de estagiários.

Jauru-MT, 2 de abril de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47265 Nr: 435-20.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto

Tendo em vista que esta magistrada jurisdiciona na Vara Única da 

Comarca de Jauru e cumulativamente na 3ª Vara Criminal da Comarca de 

Pontes e Lacerda/MT (Portaria n. 669/2017-PRES), tornou-se imperiosa a 

adequação de pautas de audiências.

Sendo assim, ANTECIPO a presente solenidade para o dia 23/04/2018, 

mantendo inalterados os horários e demais determinações.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47300 Nr: 451-71.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto

Tendo em vista que esta magistrada jurisdiciona na Vara Única da 

Comarca de Jauru e cumulativamente na 3ª Vara Criminal da Comarca de 

Pontes e Lacerda/MT (Portaria n. 669/2017-PRES), tornou-se imperiosa a 

adequação de pautas de audiências.

Sendo assim, ANTECIPO a presente solenidade para o dia 23/04/2018, 

mantendo inalterados os horários e demais determinações.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47301 Nr: 452-56.2018.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENIR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto

Tendo em vista que esta magistrada jurisdiciona na Vara Única da 

Comarca de Jauru e cumulativamente na 3ª Vara Criminal da Comarca de 

Pontes e Lacerda/MT (Portaria n. 669/2017-PRES), tornou-se imperiosa a 

adequação de pautas de audiências.

Sendo assim, ANTECIPO a presente solenidade para o dia 23/04/2018, 

mantendo inalterados os horários e demais determinações.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44331 Nr: 1082-49.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Natalino de Assis Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS HENRIQUE MORAES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 
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que se manifeste acerca do teor da Certidão do Oficial de Justiça retro.

Jauru, 27 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47182 Nr: 374-62.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERLY MARIA DUQUE DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 27 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40662 Nr: 731-13.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Augusto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

CERTIFICO que apesar de devidamente intimado para especificar as 

provas que pretende produzir, no prazo de 10 (dez) dias, via DJE nº 

10005, de 25/04/2017, publicado no dia 26/04/2017, o advogado da parte 

autora deixou transcorrer o prazo sem se manifestar nos autos.

CERTIFICO, outrossim, que o advogado da parte requerida não foi intimado 

via DJE acerca da decisão de fls. 142.

CERTIFICO, por fim, que apesar de devidamente intimado para colacionar 

aos autos instrumento que comprove a comunicação de renúncia ao 

mandante, via DJE nº 10183, de 22/01/2018, publicado no dia 23/01/2018, 

o advogado da parte autora deixou transcorrer o prazo sem se manifestar 

nos autos.

Por ser verdade, dou fé.

Leonardo Lopes da Silva

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40798 Nr: 814-29.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR INACIO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder o 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ao requerente 

VALDIR INÁCIO DE ABREU, no valor de um salário mínimo por mês, 

inclusive 13º salário. Havendo interposição de recurso de apelação, 

INTIME-SE a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.Apresentadas preliminares nas contrarrazões acerca 

de matérias decididas no curso da lide que não comportavam recurso de 

agravo de instrumento, INTIME-SE a parte contrária para se manifestar 

especificamente sobre esse ponto, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 

1.009, §2º, do CPC).Escoado o prazo sem manifestação, após certificação 

pelo cartório, ou juntadas as contrarrazões sem preliminares ou sobre 

estas já tendo a parte contrária se manifestado, REMETAM-SE os autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, com nossas homenagens.Certificado o 

trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Síntese do 

Julgado – Conforme artigo 1.288 – CNGC:I - o nome do segurado: VALDIR 

INÁCIO DE ABREU; II - o benefício concedido: Aposentadoria por invalidez; 

III - a renda mensal atual: um salário mínimo; IV - a data de início do 

benefício – DIB: 30/05/2016; V - a renda mensal inicial – RMI: a calcular 

pelo INSS; VI - data do início do pagamento: 30 dias, contados a partir da 

ciência dessa decisão, caso ainda não tenha implementado.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 27 de março de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000016-80.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Honorários advocatícios 

ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO em que pretende o 

recebimento de créditos oriundos de honorários arbitrados em causas em 

que foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas 

hipossuficientes, ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 

Comarca. Pois bem, compulsando os autos verifica-se que o presente 

feito se submete ao rito procedimental e às regras estatuídas na Lei n.º 

12.153/2009, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de exceção 

previstas no § 1°, do art. 2º da Lei. A outro giro, nota-se que a Lei n.º 

12.153/2009 não traz regras específicas sobre a execução por quantia 

certa contra a Fazenda Pública, regrando somente a hipótese de 

cumprimento de sentença em seu artigo 13, sendo, neste caso, imperiosa 

a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e da Lei nº. 

9.099/1995, nos termos do artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009. Ademais, 

conforme se verifica no Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de Mato 

Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, se permite que seja dispensada a realização 

da audiência de conciliação, desde que seja fixado o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentação de defesa, seguindo-se o procedimento 

estabelecido no art. 730 e ss. do CPC/73 (Enunciado n.° 03 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT). Dessa 

forma, como já se encontra pacificado na jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que a certidão de crédito de 

honorários se trata de título executivo judicial (Ap 83349/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015), 

entendo que a Fazenda Pública deverá ser intimada na forma do art. 535, 

do Código de Processo Civil/2015, bem como que o exequente estará 

isento de pagamento de custas processuais, nos moldes do art. 54, 

‘caput’, da Lei nº. 9.099/1995. Diante de tais fundamentos, ACOLHO o 

pedido inicial para o fim de DETERMINAR que a presente ação tramite sob 

o rito procedimental estatuído pela Lei nº. 12.153/2009, com a 

consequente, INTIMAÇÃO da Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 885 de 1053



impugnar a execução, em caso positivo, CERTIFIQUE-SE a sua 

tempestividade e REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. 

Saliento que, antes da efetivação da intimação da Fazenda Pública, a parte 

exequente deverá ser INTIMADA, via DJE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie a entrega do(s) título(s) que deu(deram) origem à 

presente execução, mediante termo de entrega que deverá ser juntado 

aos autos, em analogia ao Enunciado n.º 126 do Fonaje, devendo a 

referida determinação ser desconsiderada caso a parte exequente já 

tenha efetuado a entrega dos títulos. Não havendo entrega do título, fato 

que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos para 

deliberação. Não havendo impugnação, fato que deverá ser certificado 

nos autos, desde já, HOMOLOGO os cálculos apresentados com a inicial 

e, considerando o teor do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a 

remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos documentos indicados 

nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que 

seja providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos 

cálculos, com fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, 

DETERMINO a expedição e remessa de ofício/precatório requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017). Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de 

pequeno valor. INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 28 de março de 2018. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000017-65.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Honorários advocatícios 

ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO em que pretende o 

recebimento de créditos oriundos de honorários arbitrados em causas em 

que foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas 

hipossuficientes, ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 

Comarca. Pois bem, compulsando os autos verifica-se que o presente 

feito se submete ao rito procedimental e às regras estatuídas na Lei n.º 

12.153/2009, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de exceção 

previstas no § 1°, do art. 2º da Lei. A outro giro, nota-se que a Lei n.º 

12.153/2009 não traz regras específicas sobre a execução por quantia 

certa contra a Fazenda Pública, regrando somente a hipótese de 

cumprimento de sentença em seu artigo 13, sendo, neste caso, imperiosa 

a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e da Lei nº. 

9.099/1995, nos termos do artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009. Ademais, 

conforme se verifica no Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de Mato 

Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, se permite que seja dispensada a realização 

da audiência de conciliação, desde que seja fixado o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentação de defesa, seguindo-se o procedimento 

estabelecido no art. 730 e ss. do CPC/73 (Enunciado n.° 03 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT). Dessa 

forma, como já se encontra pacificado na jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que a certidão de crédito de 

honorários se trata de título executivo judicial (Ap 83349/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015), 

entendo que a Fazenda Pública deverá ser intimada na forma do art. 535, 

do Código de Processo Civil/2015, bem como que o exequente estará 

isento de pagamento de custas processuais, nos moldes do art. 54, 

‘caput’, da Lei nº. 9.099/1995. Diante de tais fundamentos, ACOLHO o 

pedido inicial para o fim de DETERMINAR que a presente ação tramite sob 

o rito procedimental estatuído pela Lei nº. 12.153/2009, com a 

consequente, INTIMAÇÃO da Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, em caso positivo, CERTIFIQUE-SE a sua 

tempestividade e REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. 

Saliento que, antes da intimação da Fazenda Pública, a parte exequente 

deverá ser INTIMADA, via DJE para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie a entrega do(s) título(s) que deu(deram) origem à presente 

execução, mediante termo de entrega que deverá ser juntado aos autos, 

em analogia ao Enunciado n.º 126 do Fonaje, devendo a referida 

determinação ser desconsiderada caso a parte exequente já tenha 

efetuado a entrega dos títulos. Não havendo entrega do título, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos para 

deliberação. Não havendo impugnação, fato que deverá ser certificado 

nos autos, desde já, HOMOLOGO os cálculos apresentados com a inicial 

e, considerando o teor do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a 

remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos documentos indicados 

nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que 

seja providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos 

cálculos, com fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, 

DETERMINO a expedição e remessa de ofício/precatório requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017). Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de 

pequeno valor. INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 28 de março de 2018. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000018-50.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Honorários advocatícios 

ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO em que pretende o 

recebimento de créditos oriundos de honorários arbitrados em causas em 

que foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas 

hipossuficientes, ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 

Comarca. Pois bem, compulsando os autos verifica-se que o presente 

feito se submete ao rito procedimental e às regras estatuídas na Lei n.º 

12.153/2009, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de exceção 

previstas no § 1°, do art. 2º da Lei. A outro giro, nota-se que a Lei n.º 

12.153/2009 não traz regras específicas sobre a execução por quantia 

certa contra a Fazenda Pública, regrando somente a hipótese de 

cumprimento de sentença em seu artigo 13, sendo, neste caso, imperiosa 

a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e da Lei nº. 

9.099/1995, nos termos do artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009. Ademais, 

conforme se verifica no Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de Mato 

Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, se permite que seja dispensada a realização 

da audiência de conciliação, desde que seja fixado o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentação de defesa, seguindo-se o procedimento 

estabelecido no art. 730 e ss. do CPC/73 (Enunciado n.° 03 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT). Dessa 

forma, como já se encontra pacificado na jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que a certidão de crédito de 

honorários se trata de título executivo judicial (Ap 83349/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015), 

entendo que a Fazenda Pública deverá ser intimada na forma do art. 535, 

do Código de Processo Civil/2015, bem como que o exequente estará 

isento de pagamento de custas processuais, nos moldes do art. 54, 

‘caput’, da Lei nº. 9.099/1995. Diante de tais fundamentos, ACOLHO o 

pedido inicial para o fim de DETERMINAR que a presente ação tramite sob 

o rito procedimental estatuído pela Lei nº. 12.153/2009, com a 

consequente, INTIMAÇÃO da Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 886 de 1053



impugnar a execução, em caso positivo, CERTIFIQUE-SE a sua 

tempestividade e REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. 

Saliento que, antes da intimação da Fazenda Pública, a parte exequente 

deverá ser INTIMADA, via DJE para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie a entrega do(s) título(s) que deu(deram) origem à presente 

execução, mediante termo de entrega que deverá ser juntado aos autos, 

em analogia ao Enunciado n.º 126 do Fonaje, devendo a referida 

determinação ser desconsiderada caso a parte exequente já tenha 

efetuado a entrega dos títulos. Não havendo entrega do título, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos para 

deliberação. Não havendo impugnação, fato que deverá ser certificado 

nos autos, desde já, HOMOLOGO os cálculos apresentados com a inicial 

e, considerando o teor do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a 

remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos documentos indicados 

nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que 

seja providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos 

cálculos, com fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, 

DETERMINO a expedição e remessa de ofício/precatório requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017). Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de 

pequeno valor. INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 28 de março de 2018. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000015-95.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Honorários advocatícios 

ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO em que pretende o 

recebimento de créditos oriundos de honorários arbitrados em causas em 

que foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas 

hipossuficientes, ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 

Comarca. Pois bem, compulsando os autos verifica-se que o presente 

feito se submete ao rito procedimental e às regras estatuídas na Lei n.º 

12.153/2009, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de exceção 

previstas no § 1°, do art. 2º da Lei. A outro giro, nota-se que a Lei n.º 

12.153/2009 não traz regras específicas sobre a execução por quantia 

certa contra a Fazenda Pública, regrando somente a hipótese de 

cumprimento de sentença em seu artigo 13, sendo, neste caso, imperiosa 

a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e da Lei nº. 

9.099/1995, nos termos do artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009. Ademais, 

conforme se verifica no Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de Mato 

Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, se permite que seja dispensada a realização 

da audiência de conciliação, desde que seja fixado o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentação de defesa, seguindo-se o procedimento 

estabelecido no art. 730 e ss. do CPC/73 (Enunciado n.° 03 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT). Dessa 

forma, como já se encontra pacificado na jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que a certidão de crédito de 

honorários se trata de título executivo judicial (Ap 83349/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015), 

entendo que a Fazenda Pública deverá ser intimada na forma do art. 535, 

do Código de Processo Civil/2015, bem como que o exequente estará 

isento de pagamento de custas processuais, nos moldes do art. 54, 

‘caput’, da Lei nº. 9.099/1995. Diante de tais fundamentos, ACOLHO o 

pedido inicial para o fim de DETERMINAR que a presente ação tramite sob 

o rito procedimental estatuído pela Lei nº. 12.153/2009, com a 

consequente, INTIMAÇÃO da Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, em caso positivo, CERTIFIQUE-SE a sua 

tempestividade e REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. 

Saliento que, antes da intimação da Fazenda Pública, a parte exequente 

deverá ser INTIMADA, via DJE para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie a entrega do(s) título(s) que deu(deram) origem à presente 

execução, mediante termo de entrega que deverá ser juntado aos autos, 

em analogia ao Enunciado n.º 126 do Fonaje, devendo a referida 

determinação ser desconsiderada caso a parte exequente já tenha 

efetuado a entrega dos títulos. Não havendo entrega do título, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos para 

deliberação. Não havendo impugnação, fato que deverá ser certificado 

nos autos, desde já, HOMOLOGO os cálculos apresentados com a inicial 

e, considerando o teor do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a 

remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos documentos indicados 

nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que 

seja providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos 

cálculos, com fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, 

DETERMINO a expedição e remessa de ofício/precatório requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017). Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de 

pequeno valor. INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 28 de março de 2018. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000024-57.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Honorários advocatícios 

ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO em que pretende o 

recebimento de créditos oriundos de honorários arbitrados em causas em 

que foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas 

hipossuficientes, ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 

Comarca. Pois bem, compulsando os autos verifica-se que o presente 

feito se submete ao rito procedimental e às regras estatuídas na Lei n.º 

12.153/2009, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de exceção 

previstas no § 1°, do art. 2º da Lei. A outro giro, nota-se que a Lei n.º 

12.153/2009 não traz regras específicas sobre a execução por quantia 

certa contra a Fazenda Pública, regrando somente a hipótese de 

cumprimento de sentença em seu artigo 13, sendo, neste caso, imperiosa 

a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e da Lei nº. 

9.099/1995, nos termos do artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009. Ademais, 

conforme se verifica no Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de Mato 

Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, se permite que seja dispensada a realização 

da audiência de conciliação, desde que seja fixado o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentação de defesa, seguindo-se o procedimento 

estabelecido no art. 730 e ss. do CPC/73 (Enunciado n.° 03 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT). Dessa 

forma, como já se encontra pacificado na jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que a certidão de crédito de 

honorários se trata de título executivo judicial (Ap 83349/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015), 

entendo que a Fazenda Pública deverá ser intimada na forma do art. 535, 

do Código de Processo Civil/2015, bem como que o exequente estará 

isento de pagamento de custas processuais, nos moldes do art. 54, 

‘caput’, da Lei nº. 9.099/1995. Diante de tais fundamentos, ACOLHO o 

pedido inicial para o fim de DETERMINAR que a presente ação tramite sob 

o rito procedimental estatuído pela Lei nº. 12.153/2009, com a 

consequente, INTIMAÇÃO da Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
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impugnar a execução, em caso positivo, CERTIFIQUE-SE a sua 

tempestividade e REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. 

Saliento que, antes da intimação da Fazenda Pública, a parte exequente 

deverá ser INTIMADA, via DJE para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie a entrega do(s) título(s) que deu(deram) origem à presente 

execução, mediante termo de entrega que deverá ser juntado aos autos, 

em analogia ao Enunciado n.º 126 do Fonaje, devendo a referida 

determinação ser desconsiderada caso a parte exequente já tenha 

efetuado a entrega dos títulos. Não havendo entrega do título, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos para 

deliberação. Não havendo impugnação, fato que deverá ser certificado 

nos autos, desde já, HOMOLOGO os cálculos apresentados com a inicial 

e, considerando o teor do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a 

remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos documentos indicados 

nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que 

seja providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos 

cálculos, com fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, 

DETERMINO a expedição e remessa de ofício/precatório requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017). Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de 

pequeno valor. INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 28 de março de 2018. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000034-04.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Honorários advocatícios 

ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO em que pretende o 

recebimento de créditos oriundos de honorários arbitrados em causas em 

que foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas 

hipossuficientes, ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 

Comarca. Pois bem, compulsando os autos verifica-se que o presente 

feito se submete ao rito procedimental e às regras estatuídas na Lei n.º 

12.153/2009, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de exceção 

previstas no § 1°, do art. 2º da Lei. A outro giro, nota-se que a Lei n.º 

12.153/2009 não traz regras específicas sobre a execução por quantia 

certa contra a Fazenda Pública, regrando somente a hipótese de 

cumprimento de sentença em seu artigo 13, sendo, neste caso, imperiosa 

a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e da Lei nº. 

9.099/1995, nos termos do artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009. Ademais, 

conforme se verifica no Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de Mato 

Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, se permite que seja dispensada a realização 

da audiência de conciliação, desde que seja fixado o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentação de defesa, seguindo-se o procedimento 

estabelecido no art. 730 e ss. do CPC/73 (Enunciado n.° 03 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT). Dessa 

forma, como já se encontra pacificado na jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que a certidão de crédito de 

honorários se trata de título executivo judicial (Ap 83349/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015), 

entendo que a Fazenda Pública deverá ser intimada na forma do art. 535, 

do Código de Processo Civil/2015, bem como que o exequente estará 

isento de pagamento de custas processuais, nos moldes do art. 54, 

‘caput’, da Lei nº. 9.099/1995. Diante de tais fundamentos, ACOLHO o 

pedido inicial para o fim de DETERMINAR que a presente ação tramite sob 

o rito procedimental estatuído pela Lei nº. 12.153/2009, com a 

consequente, INTIMAÇÃO da Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, em caso positivo, CERTIFIQUE-SE a sua 

tempestividade e REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. 

Saliento que, antes da intimação da Fazenda Pública, a parte exequente 

deverá ser INTIMADA, via DJE para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie a entrega do(s) título(s) que deu(deram) origem à presente 

execução, mediante termo de entrega que deverá ser juntado aos autos, 

em analogia ao Enunciado n.º 126 do Fonaje, devendo a referida 

determinação ser desconsiderada caso a parte exequente já tenha 

efetuado a entrega dos títulos. Não havendo entrega do título, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos para 

deliberação. Não havendo impugnação, fato que deverá ser certificado 

nos autos, desde já, HOMOLOGO os cálculos apresentados com a inicial 

e, considerando o teor do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a 

remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos documentos indicados 

nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que 

seja providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos 

cálculos, com fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, 

DETERMINO a expedição e remessa de ofício/precatório requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017). Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de 

pequeno valor. INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 28 de março de 2018. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000035-86.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Honorários advocatícios 

ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO em que pretende o 

recebimento de créditos oriundos de honorários arbitrados em causas em 

que foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas 

hipossuficientes, ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 

Comarca. Pois bem, compulsando os autos verifica-se que o presente 

feito se submete ao rito procedimental e às regras estatuídas na Lei n.º 

12.153/2009, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de exceção 

previstas no § 1°, do art. 2º da Lei. A outro giro, nota-se que a Lei n.º 

12.153/2009 não traz regras específicas sobre a execução por quantia 

certa contra a Fazenda Pública, regrando somente a hipótese de 

cumprimento de sentença em seu artigo 13, sendo, neste caso, imperiosa 

a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e da Lei nº. 

9.099/1995, nos termos do artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009. Ademais, 

conforme se verifica no Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de Mato 

Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, se permite que seja dispensada a realização 

da audiência de conciliação, desde que seja fixado o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentação de defesa, seguindo-se o procedimento 

estabelecido no art. 730 e ss. do CPC/73 (Enunciado n.° 03 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT). Dessa 

forma, como já se encontra pacificado na jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que a certidão de crédito de 

honorários se trata de título executivo judicial (Ap 83349/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015), 

entendo que a Fazenda Pública deverá ser intimada na forma do art. 535, 

do Código de Processo Civil/2015, bem como que o exequente estará 

isento de pagamento de custas processuais, nos moldes do art. 54, 

‘caput’, da Lei nº. 9.099/1995. Diante de tais fundamentos, ACOLHO o 

pedido inicial para o fim de DETERMINAR que a presente ação tramite sob 

o rito procedimental estatuído pela Lei nº. 12.153/2009, com a 

consequente, INTIMAÇÃO da Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
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impugnar a execução, em caso positivo, CERTIFIQUE-SE a sua 

tempestividade e REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. 

Saliento que, antes da intimação da Fazenda Pública, a parte exequente 

deverá ser INTIMADA, via DJE para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie a entrega do(s) título(s) que deu(deram) origem à presente 

execução, mediante termo de entrega que deverá ser juntado aos autos, 

em analogia ao Enunciado n.º 126 do Fonaje, devendo a referida 

determinação ser desconsiderada caso a parte exequente já tenha 

efetuado a entrega dos títulos. Não havendo entrega do título, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos para 

deliberação. Não havendo impugnação, fato que deverá ser certificado 

nos autos, desde já, HOMOLOGO os cálculos apresentados com a inicial 

e, considerando o teor do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a 

remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos documentos indicados 

nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que 

seja providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos 

cálculos, com fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, 

DETERMINO a expedição e remessa de ofício/precatório requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017). Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de 

pequeno valor. INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 28 de março de 2018. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-09.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

D M C BENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA 

EXODUS INSTITUCIONAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA OAB - MT0017857A (ADVOGADO)

ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE OAB - SP315768 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010019-09.2017.8.11.0047; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[SUSTAÇÃO DE PROTESTO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: D M C BENTO MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO - EPP Parte Ré: REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL, PVC 

BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Da revelia. As 

Reclamadas, embora devidamente citadas (Id 7310696 e Id 8184360), 

deixaram de comparecer à audiência de conciliação (Id 7962293), e 

tampouco justificaram sua ausência no prazo legal, razão pela qual, nos 

termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia. Preliminar. - Da 

Ilegitimidade Passiva da 1º Reclamada. Não merece acolhida a preliminar 

arguida pela primeira reclamada, vez que se confunde com o mérito e com 

ele será analisada Mérito. Em síntese, narra a parte autora que é empresa 

atuante no ramo de venda de materiais de construção e durante muitos 

anos efetuou transações mercantis de compra e venda de produtos com a 

primeira requerida. Aduz que, nos meses de outubro e novembro de 2016, 

efetuou duas compras com a empresa PVC Brazil, conforme duplicatas 

anexas à exordial. Acrescenta que as duplicatas bancárias referente à 

nota fiscal nº. 000.284.194, vencimento em 11/01/2017, no valor R$ 

2.599,07 (dois mil quinhentos e noventa e nove reais e sete centavos) 

havia chegado pelo correio e a primeira parcela já estava para vencer, 

contudo as mercadorias não haviam sido entregues na empresa. Ao 

entrar em contato com o representante comercial da primeira requerida, foi 

informado que seria cancelada a venda da referida nota fiscal, bem como 

posteriormente seriam encaminhados novos boletos, e que o vencimento 

só ocorreria depois da entrega das mercadorias. Ocorre que os novos 

boletos chegaram, mas as mercadorias não, sendo que nos novos boletos 

constava o nome da segunda requerida. Após entrar em contato 

novamente com o representante comercial da primeira requerida, foi 

esclarecido que diante de problemas com matéria prima, seria cancelada a 

venda referente à nota fiscal nº. 000.283.581, bem como seus boletos. 

Todavia, os boletos não foram cancelados pelas requeridas e as 

mercadorias não chegaram. Aduz que ao consultar os órgãos de proteção 

ao crédito verificou que o nome da empresa constava nos registros de 

inadimplência do SPC desde 02/01/2017 e havia um protesto referente a 

uma dívida no valor de R$ 3.390,57, com vencimento e m 1 4 / 1 2 / 2 0 1 6, 

n º 0 2 8 4 5 2 2 0 1, razões pelas quais requer a declaração de 

inexistência dos débitos, baixa da negativação nos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como a condenação em obrigação de indenizar os danos 

causados. A primeira reclamada, REVEL, em contestação, alega que é a 

empresa que adquiriu os títulos por meio da cessão de crédito, que não 

cometeu qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto 

dano ocorresse. Pois bem. Em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, cabe às requeridas comparecerem pessoalmente na audiência, 

caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, 

com imediato julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de 

contestação, por advogado regularmente constituído, ou a presença deste 

na audiência, afasta a obrigação do comparecimento do demandado, salvo 

se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: 

“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Insta 

consignar que consta nos autos Declaração do representante comercial 

da segunda reclamada, confirmando que o autor não recebeu as 

mercadorias e por isso teve seu pedido cancelado, solicitando com 

urgência que retirasse o nome da parte reclamante do SPC, por se tratar 

de título indevido (Id 5391281). Assim, uma vez comprovado pelo Autor a 

inexistência da dívida (Id 5391281 e Id 5391281), cumpre à parte ré 

provocar o contraditório, demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do NCPC, o que 

não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Por fim, os 

danos morais são devidos, embora não na cifra inicialmente pretendida, 

diante de todo o desgaste, transtorno, da sensação de impotência e 

humilhação, do abalo à sua capacidade de obter crédito, experimentados 

pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando solucionar o 

impasse. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para: - RATIFICAR os efeitos da liminar deferida (Id 

5887122); - DECLARAR a inexistência das dívidas doc. nº 0284522 02, 

vencimento no 11/01/2017, valor R$ 2.599,07 ; doc nº 0284522 03, 

vencimento: 08/02/2017, valor R$ 2.599,86; e doc nº 0284522 01 

vencimento: 14/12/2016 valor R$ 3.390,57 (três mil trezentos e noventa 

reais e cinquenta e sete centavos); - CONDENAR as Reclamadas, 

solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal 

de Justiça). Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença à MM. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-90.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO PILAR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Número do Processo: 

1000134-90.2017.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: MARIA DO PILAR RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. Tendo em vista a certidão atestando a tempestividade 

do recurso inominado apresentado pela parte reclamante, RECEBO-O, 

tão-somente, em seu efeito devolutivo, haja vista a falta demonstração de 

dano irreparável para a parte recorrente, consoante a regra do artigo 43 

da Lei nº 9.099/95. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita em favor da 

parte recorrente. INTIME-SE a recorrida para apresentar contrarrazões ao 

recurso interposto, no prazo de 10 (dez) dias (§ 2º, do art. 42, da Lei n.º 

9.099/95). Apresentadas as contrarrazões ou decorrido prazo sem 

manifestação da parte recorrida, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM os autos à Egrégia Turma Recursal Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação do recurso interposto. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 27 de março 

de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-15.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Número do Processo: 

1000139-15.2017.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: CEZAR JOSE DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. Tendo em vista a certidão atestando a tempestividade 

do recurso inominado apresentado pela parte reclamante, RECEBO-O, 

tão-somente, em seu efeito devolutivo, haja vista a falta demonstração de 

dano irreparável para a parte recorrente, consoante a regra do artigo 43 

da Lei nº 9.099/95. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita em favor da 

parte recorrente. INTIME-SE a recorrida para apresentar contrarrazões ao 

recurso interposto, no prazo de 10 (dez) dias (§ 2º, do art. 42, da Lei n.º 

9.099/95). Apresentadas as contrarrazões ou decorrido prazo sem 

manifestação da parte recorrida, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM os autos à Egrégia Turma Recursal Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação do recurso interposto. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 27 de março 

de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-37.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONY CALIXTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Número do Processo: 

1000144-37.2017.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: SIMONY CALIXTO DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. Tendo em vista a certidão atestando a tempestividade 

do recurso inominado apresentado pela parte reclamante, RECEBO-O, 

tão-somente, em seu efeito devolutivo, haja vista a falta demonstração de 

dano irreparável para a parte recorrente, consoante a regra do artigo 43 

da Lei nº 9.099/95. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita em favor da 

parte recorrente. INTIME-SE a recorrida para apresentar contrarrazões ao 

recurso interposto, no prazo de 10 (dez) dias (§ 2º, do art. 42, da Lei n.º 

9.099/95). Apresentadas as contrarrazões ou decorrido prazo sem 

manifestação da parte recorrida, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM os autos à Egrégia Turma Recursal Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação do recurso interposto. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 27 de março 

de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-90.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO PILAR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Número do Processo: 

1000134-90.2017.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: MARIA DO PILAR RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. Tendo em vista a certidão atestando a tempestividade 

do recurso inominado apresentado pela parte reclamante, RECEBO-O, 

tão-somente, em seu efeito devolutivo, haja vista a falta demonstração de 

dano irreparável para a parte recorrente, consoante a regra do artigo 43 

da Lei nº 9.099/95. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita em favor da 

parte recorrente. INTIME-SE a recorrida para apresentar contrarrazões ao 

recurso interposto, no prazo de 10 (dez) dias (§ 2º, do art. 42, da Lei n.º 

9.099/95). Apresentadas as contrarrazões ou decorrido prazo sem 

manifestação da parte recorrida, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM os autos à Egrégia Turma Recursal Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação do recurso interposto. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 27 de março 

de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-15.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Número do Processo: 

1000139-15.2017.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: CEZAR JOSE DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. Tendo em vista a certidão atestando a tempestividade 
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do recurso inominado apresentado pela parte reclamante, RECEBO-O, 

tão-somente, em seu efeito devolutivo, haja vista a falta demonstração de 

dano irreparável para a parte recorrente, consoante a regra do artigo 43 

da Lei nº 9.099/95. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita em favor da 

parte recorrente. INTIME-SE a recorrida para apresentar contrarrazões ao 

recurso interposto, no prazo de 10 (dez) dias (§ 2º, do art. 42, da Lei n.º 

9.099/95). Apresentadas as contrarrazões ou decorrido prazo sem 

manifestação da parte recorrida, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM os autos à Egrégia Turma Recursal Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação do recurso interposto. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 27 de março 

de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-89.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

NIVERSINA DE OLIVEIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Número do Processo: 

1000147-89.2017.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: NIVERSINA DE OLIVEIRA MATOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. Tendo em vista a certidão atestando a 

tempestividade do recurso inominado apresentado pela parte reclamante, 

RECEBO-O, tão-somente, em seu efeito devolutivo, haja vista a falta 

demonstração de dano irreparável para a parte recorrente, consoante a 

regra do artigo 43 da Lei nº 9.099/95. DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita em favor da parte recorrente. INTIME-SE a recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 10 (dez) 

dias (§ 2º, do art. 42, da Lei n.º 9.099/95). Apresentadas as 

contrarrazões ou decorrido prazo sem manifestação da parte recorrida, 

fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM os autos à Egrégia 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para apreciação do recurso interposto. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 27 de março de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-37.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONY CALIXTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Número do Processo: 

1000144-37.2017.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: SIMONY CALIXTO DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. Tendo em vista a certidão atestando a tempestividade 

do recurso inominado apresentado pela parte reclamante, RECEBO-O, 

tão-somente, em seu efeito devolutivo, haja vista a falta demonstração de 

dano irreparável para a parte recorrente, consoante a regra do artigo 43 

da Lei nº 9.099/95. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita em favor da 

parte recorrente. INTIME-SE a recorrida para apresentar contrarrazões ao 

recurso interposto, no prazo de 10 (dez) dias (§ 2º, do art. 42, da Lei n.º 

9.099/95). Apresentadas as contrarrazões ou decorrido prazo sem 

manifestação da parte recorrida, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM os autos à Egrégia Turma Recursal Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação do recurso interposto. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 27 de março 

de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-53.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES GREGORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Número do Processo: 

1000130-53.2017.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: RAFAEL RODRIGUES GREGORIO REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. Tendo em vista a certidão atestando a tempestividade 

do recurso inominado apresentado pela parte reclamante, RECEBO-O, 

tão-somente, em seu efeito devolutivo, haja vista a falta demonstração de 

dano irreparável para a parte recorrente, consoante a regra do artigo 43 

da Lei nº 9.099/95. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita em favor da 

parte recorrente. INTIME-SE a recorrida para apresentar contrarrazões ao 

recurso interposto, no prazo de 10 (dez) dias (§ 2º, do art. 42, da Lei n.º 

9.099/95). Apresentadas as contrarrazões ou decorrido prazo sem 

manifestação da parte recorrida, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM os autos à Egrégia Turma Recursal Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação do recurso interposto. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 27 de março 

de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-52.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Número do Processo: 

1000143-52.2017.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: CLAUDINETE DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. Tendo em vista a certidão atestando a tempestividade 

do recurso inominado apresentado pela parte reclamante, RECEBO-O, 

tão-somente, em seu efeito devolutivo, haja vista a falta demonstração de 

dano irreparável para a parte recorrente, consoante a regra do artigo 43 

da Lei nº 9.099/95. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita em favor da 

parte recorrente. INTIME-SE a recorrida para apresentar contrarrazões ao 

recurso interposto, no prazo de 10 (dez) dias (§ 2º, do art. 42, da Lei n.º 

9.099/95). Apresentadas as contrarrazões ou decorrido prazo sem 

manifestação da parte recorrida, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM os autos à Egrégia Turma Recursal Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação do recurso interposto. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 27 de março 
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de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-87.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Número do Processo: 

8010126-87.2016.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JONATAS DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Tendo em vista a certidão 

atestando a tempestividade do recurso inominado apresentado pela parte 

reclamada e, estando o referido recurso devidamente preparado, 

RECEBO-O, tão-somente, em seu efeito devolutivo, haja vista a não 

demonstração de dano irreparável para a parte recorrente, consoante a 

regra do artigo 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 10 (dez) 

dias (§ 2º, do art. 42, da Lei n.º 9.099/95). Apresentadas as 

contrarrazões ou decorrido prazo sem manifestação da parte recorrida, 

fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM os autos à Egrégia 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para apreciação do recurso interposto. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 27 de março de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010148-48.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERREIRA PEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Número do Processo: 

8010148-48.2016.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PAGAMENTO INDEVIDO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. REQUERENTE: VALDIR FERREIRA PEGO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A., TERRA NETWORKS BRASIL S/A Vistos. Tendo 

em vista a certidão atestando a tempestividade do recurso inominado 

apresentado pela parte reclamada e, estando o referido recurso 

devidamente preparado, RECEBO-O, tão somente, em seu efeito 

devolutivo, haja vista a falta de demonstração de dano irreparável para a 

parte recorrente, consoante a regra do artigo 43 da Lei nº 9.099/95. 

INTIME-SE a recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso 

interposto, no prazo de 10 (dez) dias (§ 2º, do art. 42, da Lei n.º 

9.099/95). Apresentadas as contrarrazões ou decorrido prazo se 

manifestação da parte recorrida, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM os autos à Egrégia Turma Recursal Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação do recurso interposto. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 27 de março 

de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-08.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEREIRA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMERINDO DOS SANTOS NETO OAB - MT0003910A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Número do Processo: 

8010140-08.2015.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE IMAGEM]. REQUERENTE: APARECIDO 

PEREIRA DA PAIXAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Tendo em vista a certidão 

atestando a tempestividade do recurso inominado apresentado pela parte 

reclamada e, estando o referido recurso devidamente preparado, 

RECEBO-O, tão somente, em seu efeito devolutivo, haja vista a falta de 

demonstração de dano irreparável para a parte recorrente, consoante a 

regra do artigo 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 10 (dez) 

dias (§ 2º, do art. 42, da Lei n.º 9.099/95). Apresentadas as 

contrarrazões ou decorrido prazo sem manifestação da parte recorrida, 

fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-SE os autos à 

Egrégia Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação do recurso interposto. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 27 de março de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-38.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Número do Processo: 

8010084-38.2016.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. 

REQUERENTE: SEBASTIAO BATISTA DE ABREU REQUERIDO: SONY 

MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA., MOVEIS ROMERA LTDA 

Vistos. Tendo em vista a certidão atestando a tempestividade do recurso 

inominado apresentado pela parte reclamada, estando o referido recurso 

devidamente preparado, RECEBO-O, tão somente, em seu efeito 

devolutivo, haja vista a falta de demonstração de dano irreparável para a 

parte recorrente, consoante a regra do artigo 43 da Lei nº 9.099/95. 

INTIME-SE a recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso 

interposto, no prazo de 10 (dez) dias (§ 2º, do art. 42, da Lei n.º 

9.099/95). Apresentadas as contrarrazões ou decorrido prazo sem 

manifestação da parte recorrida, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM-SE os autos à Egrégia Turma Recursal Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação do recurso 

interposto. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

27 de março de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-12.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MARQUES RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO OAB - MT21934/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Número do Processo: 

8010131-12.2016.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA MARQUES RESENDE 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Tendo em vista a certidão 

atestando a tempestividade do recurso inominado apresentado pela parte 

reclamada, estando o referido recurso devidamente preparado, 

RECEBO-O, tão somente, em seu efeito devolutivo, haja vista a falta de 

demonstração de dano irreparável para a parte recorrente, consoante a 

regra do artigo 43 da Lei nº 9.099/95. No mais, considerando que a parte 

reclamante já apresentou as contrarrazões, DETERMINO a remessa dos 

autos à Egrégia Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para apreciação do recurso interposto. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 27 de março de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-96.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO EUFRAZIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Número do Processo: 

8010106-96.2016.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JOSE AUGUSTO EUFRAZIO REQUERIDO: 

CLARO S.A. Vistos. Tendo em vista a certidão atestando a tempestividade 

do recurso inominado apresentado pela parte reclamada e estando o 

referido recurso devidamente preparado, RECEBO-O, tão somente, em seu 

efeito devolutivo, haja vista a falta de demonstração de dano irreparável 

para a parte recorrente, consoante a regra do artigo 43 da Lei nº 

9.099/95. No mais, considerando que a parte reclamante já apresentou as 

contrarrazões, DETERMINO a remessa dos autos à Egrégia Turma 

Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

apreciação do recurso interposto. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 27 de março de 2018. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-21.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE JAURU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RAIMUNDO DA SILVA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Número do Processo: 

1000007-21.2018.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PLANOS DE SAÚDE]. REQUERENTE: MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE JAURU Vistos. Trata-se de Ação Civil Pública com 

Pedido de Concessão Liminar de Tutela de Urgência (saúde - 

medicamento) proposta pelo Ministério Público Estadual atuando na defesa 

dos interesses de RAIMUNDO DA SILVA, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do Secretário Estadual de Saúde, Sr. JOÃO BATISTA PEREIRA 

DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos. Em suma, o 

Presentante do Ministério Público alega que o Sr. Raimundo da Silva 

compareceu na sede da Promotoria de Justiça narrando que, há 

aproximadamente 05 (cinco) anos, é portador da doença “Divertículos de 

colon sigmoide, descendente e ascendente”, que lhe causa fortes dores 

estomacais, sendo incurável, mas controlada por medicamentos. Informa 

que, para controle da referida doença, foi-lhe prescrito o uso contínuo do 

medicamento Mesocol 800mg, e que a Secretaria Municipal de Saúde de 

Jauru/MT negou acesso ao medicamento prescrito e, em razão disso, 

gostaria que alguma medida fosse tomada para solver o seu problema. Por 

fim, requereu de forma liminar, tutela específica para determinar aos 

requeridos que cumpram a obrigação constitucional de fornecer a 

substância ativa Mesalazina 800mg, requerendo, ainda, em caso de 

descumprimento ou inércia seja cominado e efetivado o sequestro da 

importância necessária à aquisição de 12 (doze) caixas do medicamento, 

bem como a citação dos requeridos para responder a ação e, ao final, a 

procedência do feito para o fim de condenar os requeridos a fornecer o 

medicamento ao assistido. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

18/73 dos autos. Na decisão (id. n.º 11965085) foi determinada a 

intimação dos gestores (municipal e estadual) do SUS para que 

informassem a ocorrência de prévia postulação administrativa, eventual 

alternativa para o tratamento pleiteado, além de informações que 

entendessem pertinentes, sendo requisitado, ainda, parecer do NAT 

(Núcleo de Apoio Técnico) para o fim de se constatar a urgência da 

medida requerida. O NAT se manifestou (id. n.º 12074800), bem como 

Município e Estado (id. n.º 12375342 e 12186349, respectivamente). 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo à análise 

da tutela antecipada de forma fundamentada. Primeiramente, RECEBO a 

inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. Conforme 

relatado, versam os autos sobre Ação Civil Pública com Pedido Liminar, 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por 

seu agente signatário, agindo na tutela de interesse indisponível de 

RAIMUNDO DA SILVA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, do 

MUNICÍPIO DE JAURU/MT e de JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA. Sobre 

o instituto da tutela antecipada, cumpre salientar que visa adiantar os 

efeitos da sentença entregando à parte autora a própria pretensão 

deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente 

satisfativo, já que por meio dela o autor não pretende simplesmente evitar 

os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a satisfação provisória do 

direito. O art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela 

antecipada, vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Sobre o tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação 

de tutela é necessária a evidência da probabilidade do direito, bem como a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Com efeito, no caso em estudo, depreende-se dos documentos 

acostados ao processo que o requerente sofre dores estomacais e, em 

que pese profissional da saúde ter recomendado tratamento 

farmacológico, não há qualquer observação no sentido de que a demora 

do provimento possa trazer agravo à saúde do requerente ou risco de 

morte. Observa-se que há nos autos resposta aos ofícios encaminhados 

à Secretária Municipal e Estadual de Saúde, requisitando informações 

acerca do caso, sendo relatado pelo Estado (id. n.º 12186349) que o 

fármaco em comento é contemplado pela Portaria n.º 1554/2013, no 

entanto, não coincide com o CID da patologia do assistido, necessitando, 

assim, de nova avaliação. Ademais, solicitado parecer junto ao Núcleo de 

Apoio Técnico - NAT, em seu pronunciamento (id. n.º 12074800), informou 

a impossibilidade de se manifestar, diante da necessidade de reavaliação 

médica. Dessa forma, dessume-se a falta de preenchimento dos requisitos 

necessários para concessão da tutela de urgência, pois não ficou 

definitivamente demonstrada a urgência e adequação da medida pleiteada. 
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Não se olvida que o direito à saúde tem proteção constitucional e é certo 

que o Estado tem o dever de proporcioná-lo aos cidadãos, nos termos do 

art. 196 e seguintes da Constituição Federal, bem como nos termos da Lei 

nº 8.080/90. Não obstante, para fins e efeitos de deferimento da tutela é 

indispensável a evidência da probabilidade do direito e do perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, diante da ausência 

dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida previstos 

no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA. CITEM-SE os requeridos para, no prazo legal (arts. 335 c/c 183 

do CPC), oferecerem CONTESTAÇÃO aos pedidos iniciais, fazendo 

constar as advertências legais do art. 344, do CPC. Se houver na 

resposta arguição de qualquer matéria enumerada no art. 337 do CPC, ou 

juntada de documentos, DÊ-SE vista à parte autora para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis. Transcorrido o prazo, CERTIFIQUEM-SE. 

Após, VOLVAM-ME os autos conclusos. Por fim, DEIXO de designar 

sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos 

do art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. DÊ-SE 

ciência ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 27 de março de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de 

Direito
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MUNICIPIO DE JAURU (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Número do Processo: 

1000009-88.2018.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PLANOS DE SAÚDE]. REQUERENTE: MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE JAURU Vistos. Trata-se de Ação Civil Pública com 

Pedido de Concessão Liminar de Tutela de Urgência (saúde- cirurgia do 

joelho) proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso atuando 

na defesa dos interesses de ADILSON VAZ GARCIA, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e do Secretário Estadual de Saúde, Sr. JOÃO 

BATISTA PEREIRA DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos. 

Em suma, o Presentante do Ministério Público alega que, o Sr. Adilson Vaz 

Garcia compareceu na sede da Promotoria de Justiça narrando que se 

envolveu em um acidente de trânsito, há aproximadamente 12 (doze) anos 

e lesionou o joelho esquerdo, rompendo seus ligamentos, sofrendo, desde 

então, com fortes dores. Informa que procurou a rede pública sendo 

agendado procedimento cirúrgico, no entanto, na data aprazada não pôde 

realizar a cirurgia, já que encontrava-se com suspeita de estar com 

“Zika-Vírus”, sendo que na tentativa de reagendamento do procedimento 

foi informado que deveria aguardar uma nova data, sem contudo, precisar 

momento certo. Aduz que sente fortes dores no joelho esquerdo e 

caminha com muita dificuldade e, em razão disso, e da falta de 

informações acerca da data para realização do procedimento cirúrgico 

procurou a Promotoria de Justiça para a adoção de medida urgente fosse 

tomada. Requer, de forma liminar, tutela específica para que seja 

determinado aos requeridos que cumpram obrigação constitucional e 

realizem cirurgia ortopédica do joelho esquerdo do assistido, com todos os 

demais tratamentos e insumos necessários à recuperação de sua saúde, 

e, em caso de descumprimento ou inércia, seja cominado e efetivado 

sequestro da importância necessária à realização da cirurgia, bem como a 

citação dos requeridos para responder a ação e, ao final, a procedência 

do feito para o fim de condenar os requeridos a fornecer o tratamento 

pleiteado. Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/39 dos autos. Na 

decisão de id. n.º 11965087 foi determinada a intimação dos gestores 

(municipal e estadual) do SUS para que informassem a ocorrência de 

postulação administrativa, eventual alternativa para o tratamento 

requisitado, além das informações que entenderem pertinentes, sendo 

solicitado, ainda, parecer do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) para o fim de 

se constatar a urgência da medida requerida. O NAT se manifestou (id. n.º 

12074895) e tanto o Município quanto o Estado deixaram transcorrer o 

prazo sem manifestação (id. n.º 12246741 e 12075231, respectivamente). 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo à análise 

da tutela antecipada de forma fundamentada. Primeiramente, RECEBO a 

inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. Conforme 

relatado, versam os autos sobre Ação Civil Pública com Pedido Liminar, 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por 

seu agente signatário, agindo na tutela de interesse indisponível de 

ADILSON VAZ GARCIA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, do 

MUNICÍPIO DE JAURU/MT e de JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA. Sobre 

o instituto da tutela antecipada, cumpre salientar que visa adiantar os 

efeitos da sentença entregando à parte autora a própria pretensão 

deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente 

satisfativo, já que por meio dela o autor não pretende simplesmente evitar 

os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a satisfação provisória do 

direito. O art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela 

antecipada, vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Sobre o tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação 

de tutela é necessária a evidência da probabilidade do direito, bem como a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Com efeito, no caso em estudo, depreende-se dos documentos 

acostados ao processo que o requerente alega sentir fortes dores no 

joelho esquerdo, caminhando com dificuldade, e, em que pese 

recomendação médica de tratamento cirúrgico, não há qualquer 

observação de que existe urgência no procedimento, tampouco que a 

demora no provimento possa trazer agravo à saúde do requerente ou 

risco de morte, até mesmo porque, como foi relatado na inicial pelo 

assistido, trata-se de lesão ocasionada por acidente de trânsito ocorrido 

há aproximadamente 12 (doze) anos. A certidão de id. n.º 11908728, 

datada de 12 de fevereiro de 2018, demonstra que o assistido informou 

que faltavam informações em seu cadastro junto aos entes responsáveis 

e, após o preenchimento, seria marcada nova avaliação com o médico 

para atestar a necessidade da cirurgia. Solicitado parecer, o Núcleo de 

Apoio Técnico - NAT, em seu pronunciamento (id. n.º 12074895), informou 

que a solicitação do procedimento e laudo de AIH são datados de 

21/03/2016 e, não tendo sido anexado exames que comprovem o agravo 

da lesão, necessária a reavaliação do caso. Dessa forma, tal 

procedimento, diante dos inúmeros casos trazidos ao Judiciário, não pode 

ser considerado urgente, de maneira que não restou demonstrado 

satisfatoriamente a evidência da probabilidade do direito e o “periculum in 

mora”. A outro giro, ressalto que, para a imposição imediata de realização 

de exame/cirurgia, necessária a comprovação da negativa de atendimento 

pelo Poder Público e a urgência do procedimento, sob pena de o Judiciário 

se transformar em mero agente manipulador da fila de espera, 

promovendo a preterição daqueles que processaram seus pedidos pelos 

canais competentes. Nesse sentido, trago à baila jurisprudência do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CARÁTER 

ELETIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À URGÊNCIA E 

NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA DOS TRÂMITES LEGAIS PARA A 

AQUISIÇÃO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Tratando-se 

de cirurgia eletiva, faz-se necessária a comprovação da urgência e 

necessidade do atendimento prioritário, capaz de ensejar a preterição do 

direito daqueles que na mesma condição aguardam na fila a 

disponibilização do tratamento pretendido e se submetem aos critérios 

estabelecidos pelo órgão competente.” (Ap 130519/2016, DESA. ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 
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19/12/2016). Não se olvida que o direito à saúde tem proteção 

constitucional e é certo que o Estado tem o dever de proporcioná-lo aos 

cidadãos, nos termos do art. 196 e seguintes da Constituição Federal, bem 

como nos termos da Lei nº 8.080/90. Não obstante, para fins e efeitos de 

deferimento antecipado da tutela é indispensável a evidência da 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Nesse contexto, diante da ausência dos pressupostos 

autorizadores para a concessão da medida previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

CITEM-SE os requeridos para, no prazo legal (arts. 335 c/c 183 do CPC), 

oferecerem CONTESTAÇÃO aos pedidos iniciais, fazendo constar as 

advertências legais do art. 344 do CPC. Se houver na resposta arguição 

de qualquer matéria enumerada no art. 337 do CPC, ou juntada de 

documentos, DÊ-SE vista à parte autora para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias úteis. Transcorrido o prazo, CERTIFIQUEM-SE. Após, 

VOLVAM-ME os autos conclusos. Por fim, DEIXO de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Geral do Estado de 

Mato Grosso no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. DÊ-SE 

ciência ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 27 de março de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de 

Direito
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Processo Número: 1000028-94.2018.8.11.0047
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Número do Processo: 

1000028-94.2018.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: CARLOS PEREIRA DE MELO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência proposta por CARLOS 

PEREIRA DE MELO em face da ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambos qualificados nos autos. Em 

síntese, a parte reclamante aduz que teve seu crédito negado no comércio 

local em razão de seu nome figurar com anotação restritiva no SERASA, 

junto à empresa reclamada, no valor de R$ 13,15 (treze reais e quinze 

centavos), referente ao contrato n.º 0001972800201706. Alega que a 

referida cobrança é indevida uma vez que, por razões de foro íntimo, no 

mês de maio de 2017 solicitou o cancelamento do fornecimento de energia 

na unidade consumidora n.º UC 6/1972800-5, conforme protocolo n.º 

40966820, sendo a fatura que deu origem à inscrição referente ao mês de 

junho de 2017. Ao final requereu o deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, a concessão liminar de tutela de urgência 

para o fim de que seja imediatamente retirado seu nome dos órgão de 

proteção ao crédito, ainda, a citação da empresa reclamada, a 

determinação da inversão do ônus da prova e, por fim, a procedência da 

ação para o fim de declarar a inexistência do débito e a condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento e 

decido. Do Recebimento da Inicial Preenchidos aparentemente os 

requisitos, pois do pedido constaram, de forma simples e em linguagem 

acessível, o nome, a qualificação, o endereço das partes, os fatos, os 

fundamentos, de forma sucinta, o objeto e seu valor, RECEBO a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Da 

Aplicação do CDC A situação evidenciada nos autos trata de relação 

tipicamente de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de 

outro o fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - 

consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - 

produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. Ante a aplicabilidade 

do CDC, deve ser INVERTIDO O ÔNUS da prova, já que a hipossuficiência 

técnica e financeira da parte autora é presumida. É válido salientar que a 

inversão do ônus da prova é matéria de instrução, que em nada prejudica 

o direito do consumidor e, ainda, garante o devido processo legal, a ampla 

defesa, o contraditório e a isonomia, que deve valer tanto para a parte 

hipossuficiente quanto para o fornecedor, motivo pelo qual pode ser 

aplicada em qualquer fase do processo. Da Tutela de Urgência 

Inicialmente, acrescenta-se que é perfeitamente compatível a tutela 

provisória de urgência (cautelar ou antecipatória) nas ações que tramitam 

pelos Juizados Especiais Cíveis (Enunciado 26 do FONAJE), desde que 

presentes, naturalmente, os requisitos previstos no art. 300 do CPC. 

Fixada essa importante premissa processual, observa-se que as 

alegações existentes na reclamação detém certa plausibilidade, posto que 

dão conta que houve negativação do nome da parte reclamante baseada 

em relação jurídica aparentemente inexistente (afirma-se isso com 

veemência no pedido) e, além disso, se fundam em prova pré-constituída 

verossímil, conforme se pode verificar do documento de id. n.º 12278661 

e, ainda, da consulta realizada por este Juízo (id. n.º 12445955). A 

situação narrada revela, ainda, ser urgente, já que a parte reclamante 

poderá ser impedida de efetuar compras a crédito, de obter financiamento 

– e talvez isso já tenha ocorrido – e até sofrer constrangimentos de toda 

ordem perante o comércio, o que ocasiona dano de difícil reparação. O 

provimento urgente pretendido, por outro lado, tem caráter reversível (art. 

300, § 3º, CPC), cuidando-se, como se vê, de mero pedido de provisória 

exclusão dos efeitos de restrição ao nome do reclamante no curso da lide, 

o que poderá perfeitamente ser alterado com a prolação da sentença de 

mérito, sem grande prejuízo para quem se encontra no polo passivo da 

demanda. Estão presentes, portanto, os requisitos ensejadores da tutela 

provisória de urgência, quais sejam, (a) a probabilidade de direito, (b) o 

risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC) e (c) a 

necessária reversibilidade do provimento (CPC 300 § 3º). Assim, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos 

efeitos da tutela de urgência, para determinar a EXCLUSÃO do nome da 

parte reclamante dos órgãos restritivos de créditos, referente ao débito 

em discussão nos autos, para o que fixo o prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de incidência de multa diária em caso de descumprimento, que fixo 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), a serem revertidos em favor da parte reclamante. Fixadas essas 

considerações, DETERMINO que: 1- DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

de acordo com a pauta do Juizado Especial; 2- CITE-SE e INTIME-SE a 

parte ré, devendo constar a advertência de que, não comparecendo à 

audiência designada, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

e será proferido julgamento de plano (artigo 18, § 1º, da Lei 9.099/95); 3- 

Caso não haja acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n.º 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

4- O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos 

nela acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. 5- INTIME-SE a parte 

autora para comparecer ao ato designado, sendo advertida de que o não 

comparecimento acarretará o arquivamento da presente ação, nos termos 

da Lei 9.099/95; 6 - Deverão as partes manifestarem a pretensão de 

produzir provas orais em audiência de instrução, de forma justificada, 

inclusive arrolando testemunhas. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 27 de março de 2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito
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1000029-79.2018.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: FERNANDO JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de 

Tutela de Urgência proposta por FERNANDO JOSÉ DE SOUZA em face 

das LOJAS RENNER S.A., ambos qualificados nos autos. Em síntese, a 

parte reclamante aduz que teve seu crédito negado no comércio local em 

razão de seu nome figurar com anotação restritiva no SERASA, junto à 

empresa reclamada, no valor de R$ 504,05 (quinhentos e quatro reais e 

cinco centavos), referente ao contrato n.º 001423381920002. Alega que a 

referida cobrança é indevida uma vez que não efetivou o contrato em 

questão, pois a compra foi realizada na praça comercial de Poá, no estado 

de São Paulo, no mês de janeiro de 2017, local em que nunca esteve, 

esclarecendo que jamais de ausentou da cidade onde reside. Ao final 

requer o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a 

concessão liminar da tutela de urgência para o fim de que seja 

imediatamente retirado seu nome dos órgão de proteção ao crédito, ainda, 

a citação da empresa reclamada, a determinação da inversão do ônus da 

prova e, por fim, a procedência da ação para que seja declarada a 

inexistência do débito e a condenação da parte reclamada ao pagamento 

de indenização a título de dano moral. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. Do Recebimento da Inicial 

Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do pedido constaram, de 

forma simples e em linguagem acessível, o nome, a qualificação, o 

endereço das partes, os fatos, os fundamentos, de forma sucinta, o 

objeto e seu valor, RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 

14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Da Aplicação do CDC A situação evidenciada 

nos autos trata de relação tipicamente de consumo, na qual temos de um 

lado um consumidor e de outro o fornecedor, uma vez presentes os 

requisitos subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 

8.078/90 - e objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. 

Ante a aplicabilidade do CDC, deve ser INVERTIDO O ÔNUS da prova, já 

que a hipossuficiência técnica e financeira da parte autora é presumida. É 

válido salientar que a inversão do ônus da prova é matéria de instrução, 

que em nada prejudica o direito do consumidor e, ainda, garante o devido 

processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a isonomia, que deve 

valer tanto para a parte hipossuficiente quanto para o fornecedor, motivo 

pelo qual pode ser aplicada em qualquer fase do processo. Da Tutela de 

Urgência Inicialmente, acrescenta-se que é perfeitamente compatível a 

tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipatória) nas ações que 

tramitam pelos Juizados Especiais Cíveis (Enunciado 26 do FONAJE), 

desde que presentes, naturalmente, os requisitos previstos no art. 300 do 

CPC. Fixada essa importante premissa processual, observa-se que as 

alegações existentes na reclamação detém certa plausibilidade, posto que 

dão conta que houve negativação do nome da parte reclamante baseada 

em relação jurídica aparentemente inexistente (afirma-se isso com 

veemência no pedido) e, além disso, se fundam em prova pré-constituída 

verossímil, conforme se pode verificar do documento id. n.º 12278733 e, 

ainda, da consulta realizada por este Juízo (id. n.º 12449944). A situação 

narrada revela, ainda, ser urgente, já que a parte reclamante poderá ser 

impedida de efetuar compras a crédito, de obter financiamento – e talvez 

isso já tenha ocorrido – e até sofrer constrangimentos de toda ordem 

perante o comércio, o que ocasiona dano de difícil reparação. O 

provimento urgente pretendido, por outro lado, tem caráter reversível (art. 

300, § 3º, CPC), cuidando-se, como se vê, de mero pedido de provisória 

exclusão dos efeitos de restrição ao nome do reclamante no curso da lide, 

o que poderá perfeitamente ser alterado com a prolação da sentença de 

mérito sem grande prejuízo para quem se encontra no polo passivo da 

demanda. Estão presentes, portanto, os requisitos da tutela provisória de 

urgência, quais sejam, (a) a probabilidade de direito, (b) o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC) e (c) a necessária 

reversibilidade do provimento (CPC 300 § 3º). Assim, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

tutela de urgência, para determinar a EXCLUSÃO do nome da parte 

reclamante dos órgãos restritivos ao crédito, referente ao débito em 

discussão nos autos, para o que fixo o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de incidência de multa diária em caso de descumprimento, que fixo no 

valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), a serem revertidos em favor da parte reclamante. Fixadas essas 

considerações, DETERMINO que: 1- DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

de acordo com a pauta do Juizado Especial; 2- CITE-SE e INTIME-SE a 

parte ré, devendo constar a advertência de que, não comparecendo à 

audiência designada, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

e será proferido julgamento de plano (artigo 18, § 1º, da Lei 9.099/95); 3- 

Caso não haja acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n.º 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

4- O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos 

nela acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. 5- INTIME-SE a parte 

autora para comparecer ao ato designado, sendo advertida de que o não 

comparecimento acarretará o arquivamento da presente ação, nos termos 

da Lei 9.099/95; 6 - Deverão as partes se manifestar pretensão de 

produzir provas orais em audiência de instrução, de forma justificada, 

inclusive, arrolando testemunhas. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 27 de março de 2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Número do Processo: 

1000030-64.2018.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE IMAGEM]. REQUERENTE: EGIDIO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência proposta por EGIDIO DE 

SOUZA em face do BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A., ambos 

qualificados nos autos. Em síntese, a parte reclamante aduz que teve seu 

crédito negado no comércio local em razão de seu nome figurar com 

anotação restritiva no SERASA, junto à empresa reclamada, no valor de 

R$ 1.559,66 (mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis 

centavos), referente ao contrato n.º 531210257. Alega que a referida 

cobrança é indevida, uma vez que jamais efetivou qualquer contrato com a 

empresa reclamada. Ao final, requer a concessão liminar da tutela de 

urgência para o fim de que seja imediatamente retirado seu nome dos 

órgão de proteção ao crédito, ainda, a citação da empresa reclamada, a 

determinação da inversão do ônus da prova e, por fim, a procedência da 

ação para que seja declarada a inexistência do débito e condenação da 

parte reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento e 

decido. Do Recebimento da Inicial Preenchidos aparentemente os 

requisitos, pois do pedido constaram, de forma simples e em linguagem 

acessível, o nome, a qualificação, o endereço das partes, os fatos, os 

fundamentos, o objeto e seu valor, RECEBO a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Da Aplicação do CDC A 

situação evidenciada nos autos trata de relação tipicamente de consumo, 

na qual temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor, 

presentes os requisitos subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 

3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 

3º dessa Lei. Ante a aplicabilidade do CDC, deve ser INVERTIDO O ÔNUS 

da prova, já que a hipossuficiência técnica e financeira da parte autora é 

presumida. É válido salientar que a inversão do ônus da prova é matéria 

de instrução, que em nada prejudica o direito do consumidor e, ainda, 

garante o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a 

isonomia, que deve valer tanto para a parte hipossuficiente quanto para o 

fornecedor, motivo pelo qual pode ser aplicada em qualquer fase do 

processo. Da Tutela de Urgência Inicialmente, acrescenta-se que é 

perfeitamente compatível a tutela provisória de urgência (cautelar ou 

antecipatória) nas ações que tramitam pelos Juizados Especiais Cíveis 

(Enunciado 26 do FONAJE), desde que presentes, naturalmente, os 

requisitos previstos no art. 300 do CPC. Fixada essa importante premissa 
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processual, observa-se que as alegações existentes na reclamação 

detém certa plausibilidade, posto que dão conta que houve a negativação 

do nome da parte reclamante baseada em relação jurídica aparentemente 

inexistente (afirma-se isso com veemência no pedido) e, além disso, se 

fundam em prova pré-constituída verossímil, conforme se pode verificar 

do documento id. n.º 12414426 e, ainda, da consulta realizada por este 

Juízo (id. n.º 12450825). A situação narrada revela, ainda, ser urgente, já 

que a parte reclamante poderá ser impedida de efetuar compras a crédito, 

de obter financiamento – e talvez isso já tenha ocorrido – e até sofrer 

constrangimentos de toda ordem perante o comércio, o que ocasiona dano 

de difícil reparação. O provimento urgente pretendido, por outro lado, tem 

caráter reversível (art. 300, § 3º, CPC), cuidando-se, como se vê, de mero 

pedido de provisória exclusão dos efeitos de restrição ao nome do 

reclamante no curso da lide, o que poderá perfeitamente ser alterado com 

a prolação da sentença de mérito sem grande prejuízo para quem se 

encontra no polo passivo da demanda. Estão presentes, portanto, os 

requisitos da tutela provisória de urgência, quais sejam, (a) a probabilidade 

de direito, (b) o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC) e 

(c) a necessária reversibilidade do provimento (CPC 300 § 3º). Assim, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos 

efeitos da tutela de urgência, para determinar a EXCLUSÃO do nome da 

parte reclamante dos órgãos restritivos ao crédito, referente ao débito em 

discussão nos autos, para o que fixo o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de incidência de multa diária em caso de descumprimento, que fixo no 

valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), a serem revertidos em favor da parte reclamante. Fixadas essas 

considerações, DETERMINO que: 1- DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

de acordo com a pauta do Juizado Especial; 2- CITE-SE e INTIME-SE a 

parte ré, devendo constar a advertência de que, não comparecendo à 

audiência designada, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

e será proferido julgamento de plano (artigo 18, § 1º, da Lei 9.099/95); 3- 

Caso não haja acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n.º 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

4- O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos 

nela acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. 5- INTIME-SE a parte 

autora para comparecer ao ato designado, sendo advertida de que o não 

comparecimento acarretará o arquivamento da presente ação, nos termos 

da Lei 9.099/95; 6 - Deverão as partes manifestar a pretensão de produzir 

provas orais em audiência de instrução, de forma justificada, inclusive, 

arrolando testemunhas. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

27 de março de 2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Número do Processo: 

1000031-49.2018.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE IMAGEM]. REQUERENTE: EGIDIO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de 

Tutela de Urgência proposta por EGIDIO DE SOUZA em face do BANCO 

BMG S/A., ambos qualificados nos autos. Em síntese, a parte reclamante 

aduz que teve seu crédito negado no comércio local em razão de seu 

nome figurar com anotação restritiva no SERASA, junto à empresa 

reclamada, no valor de R$ 1.255,71 (mil duzentos e cinquenta e cinco 

reais e setenta e um centavos), referente ao contrato n.º 4884115. Alega 

que a referida cobrança é indevida, pois jamais efetivou qualquer contrato 

com a empresa reclamada. Ao final, requer a concessão liminar da tutela 

de urgência para o fim de que seja imediatamente retirado seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, requerendo ainda, a citação da empresa 

reclamada, a determinação da inversão do ônus da prova e, por fim, a 

procedência da ação para s declaração de inexistência do débito e 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização a título de 

dano moral. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento e decido. Do Recebimento da Inicial Preenchidos 

aparentemente os requisitos, pois do pedido constaram, de forma simples 

e em linguagem acessível, o nome, a qualificação, o endereço das partes, 

os fatos e os fundamentos, o objeto e seu valor, RECEBO a petição inicial 

com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Da Aplicação do 

CDC A situação evidenciada nos autos trata de relação tipicamente de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor, presentes os requisitos subjetivos - consumidor e fornecedor 

– arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 

2º do art. 3º dessa Lei. Ante a aplicabilidade do CDC, deve ser INVERTIDO 

O ÔNUS da prova, já que a hipossuficiência técnica e financeira da autora 

é presumida. É válido salientar que a inversão do ônus da prova é matéria 

de instrução, que em nada prejudica o direito do consumidor e, ainda, 

garante o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a 

isonomia, que deve valer tanto para a parte hipossuficiente quanto para o 

fornecedor, motivo pelo qual pode ser aplicada em qualquer fase do 

processo. Da Tutela de Urgência Inicialmente, acrescenta-se que é 

perfeitamente compatível a tutela provisória de urgência (cautelar ou 

antecipatória) nas ações que tramitam pelos Juizados Especiais Cíveis 

(Enunciado 26 do FONAJE), desde que presentes, naturalmente, os 

requisitos previstos no art. 300 do CPC. Fixada essa importante premissa 

processual, observa-se que as alegações existentes na reclamação 

detém certa plausibilidade, posto que dão conta que houve a negativação 

do nome da parte reclamante baseada em relação jurídica aparentemente 

inexistente (afirma-se isso com veemência no pedido) e, além disso, se 

fundam em prova pré-constituída verossímil, conforme se pode verificar 

do documento id. n.º 12415231 e, ainda, da consulta realizada por este 

Juízo (id. n.º 12451025). A situação narrada revela, ainda, ser urgente, já 

que a parte reclamante poderá ser impedida de efetuar compras a crédito, 

de obter financiamento – e talvez isso já tenha ocorrido – e até sofrer 

constrangimentos de toda ordem perante o comércio, o que ocasiona dano 

de difícil reparação. O provimento urgente pretendido, por outro lado, tem 

caráter reversível (art. 300, § 3º, CPC), cuidando-se, como se vê, de mero 

pedido de provisória exclusão dos efeitos de restrição ao nome do 

reclamante no curso da lide, o que poderá perfeitamente ser alterado com 

a prolação da sentença de mérito sem grande prejuízo para quem se 

encontra no polo passivo da demanda. Estão presentes, portanto, os 

requisitos da tutela provisória de urgência, quais sejam, (a) a probabilidade 

de direito, (b) o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC) e 

(c) a necessária reversibilidade do provimento (CPC 300 § 3º). Assim, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos 

efeitos da tutela de urgência, para determinar a EXCLUSÃO do nome da 

parte reclamante dos órgãos restritivos ao crédito, referente ao débito em 

discussão nos autos, para o que fixo o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de incidência de multa diária em caso de descumprimento, que fixo no 

valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), a serem revertidos em favor da parte reclamante. Fixadas essas 

considerações, DETERMINO que: 1- DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

de acordo com a pauta do Juizado Especial; 2- CITE-SE e INTIME-SE a 

parte ré, devendo constar a advertência de que, não comparecendo à 

audiência designada, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

e será proferido julgamento de plano (artigo 18, § 1º, da Lei 9.099/95); 3- 

Caso não haja acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n.º 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

4- O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos 

nela acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. 5- INTIME-SE a parte 

autora para comparecer ao ato designado, sendo advertida de que o não 

comparecimento acarretará o arquivamento da presente ação, nos termos 

da Lei 9.099/95; 6 - Deverão as partes manifestar a pretensão de produzir 

provas orais em audiência de instrução, de forma justificada, inclusive, 

arrolando testemunhas. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

27 de março de 2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Número do Processo: 

1000032-34.2018.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE IMAGEM]. REQUERENTE: EGIDIO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência proposta por EGIDIO DE 

SOUZA em face do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A., ambos 

qualificados nos autos. Em síntese, a parte reclamante aduz que teve seu 

crédito negado no comércio local em razão de seu nome figurar com 02 

(duas) anotações restritivas no SERASA, junto à empresa reclamada, uma 

no valor de R$ 1.811,00 (mil oitocentos e onze reais), e a outra no valor de 

R$ 6.916,00 (seis mil novecentos e dezesseis reais), referentes aos 

contratos n.º 541243006 e 105627872, respectivamente. Alega que a 

referida cobrança é indevida, pois jamais efetivou qualquer contrato com a 

empresa reclamada. Ao final, requereu a concessão liminar da tutela de 

urgência para o fim de que seja imediatamente retirado seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, ainda, a citação da empresa reclamada, a 

determinação da inversão do ônus da prova e, por fim, a procedência da 

ação para a declaração de inexistência do débito e condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. Do 

Recebimento da Inicial Preenchidos, aparentemente, os requisitos, pois do 

pedido constaram, de forma simples e em linguagem acessível, o nome, a 

qualificação, o endereço das partes, os fatos e os fundamentos, o objeto 

e seu valor, RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. 

da Lei n. 9.099/95. Da Aplicação do CDC A situação evidenciada nos 

autos trata de relação tipicamente de consumo, na qual temos de um lado 

um consumidor e de outro o fornecedor, presentes os requisitos 

subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e 

objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. Ante a 

aplicabilidade do CDC, deve ser INVERTIDO O ÔNUS da prova, já que a 

hipossuficiência técnica e financeira da autora é presumida. É válido 

salientar que a inversão do ônus da prova é matéria de instrução, que em 

nada prejudica o direito do consumidor e, ainda, garante o devido 

processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a isonomia, que deve 

valer tanto para a parte hipossuficiente quanto para o fornecedor, motivo 

pelo qual pode ser aplicada em qualquer fase do processo. Da Tutela de 

Urgência Inicialmente, acrescenta-se que é perfeitamente compatível a 

tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipatória) nas ações que 

tramitam pelos Juizados Especiais Cíveis (Enunciado 26 do FONAJE), 

desde que presentes, naturalmente, os requisitos previstos no art. 300 do 

CPC. Fixada essa importante premissa processual, observa-se que as 

alegações existentes na reclamação detém certa plausibilidade, posto que 

dão conta que houve negativação do nome da parte reclamante baseada 

em relação jurídica aparentemente inexistente (afirma-se isso com 

veemência no pedido) e, além disso, se fundam em prova pré-constituída 

verossímil, conforme se pode verificar do documento id. n.º 12415514 e, 

ainda, da consulta realizada por este Juízo (id. n.º 12451076). A situação 

narrada revela, ainda, ser urgente, já que a parte reclamante poderá ser 

impedida de efetuar compras a crédito, de obter financiamento – e talvez 

isso já tenha ocorrido – e até sofrer constrangimentos de toda ordem 

perante o comércio, o que ocasiona dano de difícil reparação. O 

provimento urgente pretendido, por outro lado, tem caráter reversível (art. 

300, § 3º, CPC), cuidando-se, como se vê, de mero pedido de provisória 

exclusão dos efeitos de restrição ao nome do reclamante no curso da lide, 

o que poderá perfeitamente ser alterado com a prolação da sentença de 

mérito sem grande prejuízo para quem se encontra no polo passivo da 

demanda. Estão presentes, portanto, os requisitos da tutela provisória de 

urgência, quais sejam, (a) a probabilidade de direito, (b) o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC) e (c) a necessária 

reversibilidade do provimento (CPC 300 § 3º). Assim, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

tutela de urgência, para determinar a EXCLUSÃO do nome da parte 

reclamante dos órgãos restritivos ao crédito, referente aos débitos em 

discussão nos autos, para o que fixo o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de incidência de multa diária em caso de descumprimento, que fixo no 

valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), a serem revertidos em favor da parte reclamante. Fixadas essas 

considerações, DETERMINO que: 1- DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

de acordo com a pauta do Juizado Especial; 2- CITE-SE e INTIME-SE a 

parte ré, devendo constar a advertência de que, não comparecendo à 

audiência designada, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

e será proferido julgamento de plano (artigo 18, § 1º, da Lei 9.099/95); 3- 

Caso não haja acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n.º 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

4- O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos 

nela acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. 5- INTIME-SE a parte 

autora para comparecer ao ato designado, sendo advertida de que o não 

comparecimento acarretará o arquivamento da presente ação, nos termos 

da Lei 9.099/95; 6 - Deverão as partes manifestar a pretensão de produzir 

provas orais em audiência de instrução, de forma justificada, inclusive, 

arrolando testemunhas. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

27 de março de 2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20885 Nr: 977-79.2011.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENCIA MOREIRA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de 

CLEMÊNCIA MOEIRA REIS, conforme fundamentação supra, motivo pelo 

qual homologo, desde já, os cálculos apresentados às fl. 98/99 e, por 

corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição 

de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado quando 

transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão detalhada e posterior 

expedição da RPV e/ou precatório, conforme o caso.3.2. Deixo de 

condenar a parte executada em honorários advocatícios por serem 

incabíveis em caso de não extinção do processo.3.3. Expeça-se o 

Necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22759 Nr: 811-76.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JULIA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de MARIA JULIA FERREIRA DOS 
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SANTOS, sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução.

 Devidamente intimada a parte autora concordou com o pedido feito pela 

executada.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de MARIA JULIA FERREIRA DOS 

SANTOS, ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora requereu o início do 

Cumprimento da Sentença, fundamentando o cálculo dos valores, tendo 

por base de início do pagamento da contribuição o fixado na sentença, 

todavia a parte executada alega de excesso de execução, o que foi 

reconhecido pelo exequente, sendo que merece prosperar as alegações 

do executado.

 Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço para acolher o 

incidente propostos contra a execução promovida por MARIA JULIA 

FERREIRA DOS SANTOS, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo 

apresentado à fl. 143 e, por corolário, determino que se aguarde o 

decurso do prazo para interposição de eventual recurso, certificando o 

trânsito em julgado quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão 

detalhada.

3.2. Após, prossiga com a presente execução expedindo a RPV ou 

precatório, conforme for o caso.

3.3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 3036 Nr: 185-72.2004.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALEXANDRINA DE MATOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de MARIA ALEXANDRINA DE MATOS 

REIS, sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução.

 Devidamente intimada a parte autora concordou com o pedido feito pela 

executada.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de MARIA ALEXANDRINA DE MATOS 

REIS, ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora requereu o início do 

Cumprimento da Sentença, fundamentando o cálculo dos valores, tendo 

por base de início do pagamento da contribuição o fixado na sentença, 

todavia a parte executada alega de excesso de execução, o que foi 

reconhecido pelo exequente, sendo que merece prosperar as alegações 

do executado.

 Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço para acolher o 

incidente propostos contra a execução promovida por MARIA 

ALEXANDRINA DE MATOS REIS, motivo pelo qual homologo, desde já, o 

cálculo apresentado à fl. 194 e, por corolário, determino que se aguarde o 

decurso do prazo para interposição de eventual recurso, certificando o 

trânsito em julgado quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão 

detalhada.

3.2. Após, prossiga com a presente execução expedindo a RPV ou 

precatório, conforme for o caso.

3.3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22328 Nr: 361-36.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ INOCÊNCIO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gilberto de sousa - OAB:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de JOSÉ INOCÊNCIO DE ARAUJO, 

sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução.

 Devidamente intimada a parte autora concordou com o pedido feito pela 

executada.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de JOSÉ INOCÊNCIO DE ARAUJO, ambos 

qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora requereu o início do 

Cumprimento da Sentença, fundamentando o cálculo dos valores, tendo 

por base de início do pagamento da contribuição o fixado na sentença, 

todavia a parte executada alega de excesso de execução, o que foi 

reconhecido pelo exequente, sendo que merece prosperar as alegações 

do executado.

 Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço para acolher o 

incidente propostos contra a execução promovida por JOSÉ INOCÊNCIO 

DE ARAUJO, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo apresentado à 

fl. 102 e, por corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo para 

interposição de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado 

quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão detalhada.

3.2. Após, prossiga com a presente execução expedindo a RPV ou 

precatório, conforme for o caso.

3.3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11210 Nr: 859-40.2010.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ORLANDIR PILAR, REASILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de ORLANDIR PILAR, sustentando, em 

síntese, a existência de excesso de execução.

 Devidamente intimada a parte autora concordou com o pedido feito pela 

executada.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de ORLANDIR PILAR, ambos 
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qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora requereu o início do 

Cumprimento da Sentença, fundamentando o cálculo dos valores, tendo 

por base de início do pagamento da contribuição o fixado na sentença, 

todavia a parte executada alega de excesso de execução, o que foi 

reconhecido pelo exequente, sendo que merece prosperar as alegações 

do executado.

 Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço para acolher o 

incidente propostos contra a execução promovida por ORLANDIR PILAR, 

motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo apresentado à fl. 126 e, por 

corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição 

de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado quando 

transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão detalhada.

3.2. Após, prossiga com a presente execução expedindo a RPV ou 

precatório, conforme for o caso.

3.3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22898 Nr: 954-65.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA ROSA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de TELMA ROSA DE ARAÚJO, 

sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução.

 Devidamente intimada a parte autora concordou com o pedido feito pela 

executada.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de TELMA ROSA DE ARAÚJO, ambos 

qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora requereu o início do 

Cumprimento da Sentença, fundamentando o cálculo dos valores, tendo 

por base de início do pagamento da contribuição o fixado na sentença, 

todavia a parte executada alega de excesso de execução, o que foi 

reconhecido pelo exequente, sendo que merece prosperar as alegações 

do executado.

 Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço para acolher o 

incidente propostos contra a execução promovida por TELMA ROSA DE 

ARAÚJO, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo apresentado à fl. 

120 e, por corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo para 

interposição de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado 

quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão detalhada.

3.2. Após, prossiga com a presente execução expedindo a RPV ou 

precatório, conforme for o caso.

3.3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24015 Nr: 261-47.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITAR MARIA DE JESUS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a petição de fls. 

49/50, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender oportuno.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10353 Nr: 4-61.2010.811.0048

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR DIAS MARÇAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLDACK ALVES DA SILVA NETO 

- OAB:28164/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230/O

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4097 Nr: 408-88.2005.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR DIAS MARÇAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/O, REYNALDO BOTELHO DA FONSEÇA ACCIOLY JR - 

OAB:7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37424 Nr: 1785-74.2017.811.0048
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 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO(A) DE POLÍCIA DE JUSCIMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO OTACÍLIO DOS SANTOS, NUBIA 

ERCULANO DOS SANTOS, ALTIÉLES FERNANDES SOBRINHO, DÉBORA 

CRISTINA ERCULANO DOS SANTOS, WHALIF FELIPE LOPES DE 

CARVALHOS DOS SANTOS, LUIZ DA SILVA MARTINS, JUCIMAR 

MENDES, CARLOS MENDES, ROSIMAR APARECIDA SOARES, AILTON 

DIAS DA SILVA, CAMILA SOUZA SOARES, BENEDITA ERCULANO 

TEIXEIRA, MAXSUEL ALVES DE ARAÚJO, ROMÁRIO DIAS DOS SANTOS, 

BRUNO RISTHER SOUZA MASCARENHAS, SANDRA PEREIRA VENTURA, 

GEAN CARLOS BARBOSA SANTOS, ROMILDA LINS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - OAB:15310/MT, ISIA 

MARIA DE FARIA ZUZARTE DE MENDONÇA - OAB:7130, JOSÉ MARCIO 

DE OLIVEIRA - OAB:14247/MT, LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O, LUCIMAR BASTISTELLA - OAB:9279/MT, Mullena 

Cristina Martins dos Santos - OAB:21.363, MULLENA CRISTINA 

MARTINS DOS SANTOS - OAB:21363, ODAIR ANTONIO FRANCISCO - 

OAB:22451/O, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - OAB:6133-B/MT, 

REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 Vistos.

1. Indefiro o pedido formulado no petitório acostado na Ref: 338, haja vista 

que a patrona da ré Núbia Erculano Teixeira formulou pedido de 

substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ao argumento de 

que a mesma é genitora de 3 (três) crianças menores de doze anos de 

idade, e nem ao menos acostou aos autos documentos hábeis a 

comprovar suas alegações.

2. Ademais disso, nesta data foi proferida decisão no feito principal 

determinando a intimação da patrona da ré para que comprove naquele 

feito se a ré faz jus ao benefício concedido no Habeas Corpus nº. 

143641-STF, no prazo de 5 (cinco) dias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 23 de março de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-51.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEZ ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SUELEN GARCIA OAB - MT12190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por IVANEZ ALVES 

DE SOUZA, qualificado nos autos, em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também identificada, alegando que é 

usuário dos serviços de eletricidade da Unidade Consumidora nº 

6/187513-7, e que foi surpreendido com a fatura de consumo de energia, 

referente ao mês de fevereiro no valor de R$ 3.225,16 (três mil duzentos e 

vinte e cinco reais e dezesseis centavos), valores muito superiores aos 

normalmente pagos, como não houve o pagamento integral do valor da 

fatura, teme pela interrupção do fornecimento da energia elétrica. Assim, 

pede a liminar para a requerida se abstenha de interromper o fornecimento 

de energia elétrica, sob pena de cominação de multa diária. É o breve 

resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas acautelatórias 

e antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, por certo, 

admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, 

conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No presente caso, 

constata-se que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela merece 

amparo, pois os requisitos legais ínsitos no Código de Processo Civil foram 

demonstrados de forma satisfatória e suficiente para a concessão do 

pedido formulado. Assim, estão presentes os requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, a prova inequívoca, que 

conduz à verossimilhança da alegação, se extrai dos documentos 

juntados. Outrossim, o fundado receio de dano de difícil reparação é 

evidente, pois o bloqueio dos telefones acarreta-lhe excessivo gravame e 

prejuízo. Deste modo, o perigo da demora, entendido como o mesmo 

requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, está 

demonstrado nos autos, pois a parte autora visa à possibilidade de utilizar 

a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância para 

qualquer cidadão, por se tratar de utilidade básica. Em matéria de defesa 

do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive 

com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o 

juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, 

tenho que a concessão da presente medida, como forma de dar guarida 

ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe. 3. ANTE O 

EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado 

pela parte, para determinar que a parte requerida abstenha de interromper 

o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do autor Nº 

6/187513-7, ou se já interrompeu, que providencie o restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica na referida unidade consumidora, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tudo sob pena de cominação de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento, em benefício do autor, até o limite de 40 (quarenta) 

salários mínimos. 4. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, designe-se sessão de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando 

do chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-51.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEZ ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SUELEN GARCIA OAB - MT12190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: THAIS SUELEN GARCIA - MT12190/O (intimação virtual - 

e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 09/05/2018 Hora: 15:20 , 

devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-66.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR REBOUCAS DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de reconsideração para nova 

apreciação do pedido liminar, anteriormente indeferido, veiculado por 

GILMAR REBOUÇAS DE PAIVA, qualificado nos autos, em face de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., também 

identificado, alegando que fora surpreendido pela existência de 

apontamentos no SPC/SERASA, efetuados unicamente pela ré, busca, 

assim o reclamante a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, 

liminarmente, determinar a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao 

final, pela procedência do pedido em sua totalidade. É o breve resumo. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas acautelatórias e 

antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, por certo, 

admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, 

conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No presente caso, 

constata-se que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela merece 

amparo, pois os requisitos legais ínsitos no Código de Processo Civil foram 

demonstrados de forma satisfatória e suficiente para a concessão do 
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pedido formulado. Assim, estão presentes os requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, a prova inequívoca, que 

conduz à verossimilhança da alegação, se extrai dos documentos 

juntados, os quais demonstram a inclusão do nome do requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, o fundado receio de dano de 

difícil reparação é evidente, pois o cadastro do nome da parte autora no 

órgãos de proteção ao crédito acarreta-lhe excessivo gravame e prejuízo. 

Deste modo, o perigo da demora, entendido como o mesmo requisito para 

a concessão de qualquer medida cautelar, está demonstrado nos autos, 

pois a parte autora visa à possibilidade de exercer seu crédito, o que na 

vida moderna é de suma importância para qualquer cidadão. Em matéria de 

defesa do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, 

inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em 

conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento 

processual, tenho que a concessão da presente medida, como forma de 

dar guarida ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe. 3. 

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

formulado pela parte autora, para determinar que a parte requerida 

providencie a exclusão do nome da parte autora do registro de bancos de 

dados do SERASA/SPC, no que se refere aos débitos discutidos neste 

processo, no prazo de 48 h, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) por dia de atraso, em benefício do autor, até o limite de 40 

(quarenta) salários mínimos. 4. Sem prejuízo do imediato cumprimento da 

providência supra, designe-se sessão de conciliação. 5. Cite-se a parte 

ré, constando do chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-66.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR REBOUCAS DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: RICARDO MARQUES DE ABREU - MT0011683A (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 09/05/2018 Hora: 

15:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-06.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVANIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-88.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR HUMBERTO SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-09.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE DEYSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-77.2015.8.11.0048
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Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SINAIR GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 009/2018/DF

 O EXMO. SR. DR. RAFAEL SIMAN CARVALHO, MM. JUIZ DE DIREITO 

SUBSTITUTO DA COMARCA DE MARCELANÂNDIA ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC...

 RESOLVE:

 CONSIDERANDO a Portaria 06/2018/DF que designou a Servidora Milene 

Batista Ribeiro, para o cargo de Gestor Geral.

 RESOLVE:

 Art. 1º REVOGAR a Portaria n. 08/2017-DF, que designava o servidor 

Higno Pires Alves, matricula 32708, para exercer a função de Gestora 

Geral, com efeitos a partir do dia 02.02.2018.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Marcelândia-MT, 08 de março de 2018.

 RAFAEL SIMAN CARVALHO

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74196 Nr: 1858-57.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DINIZ DAMIÃO, RUAN 

MARQUES SILVA SANTOS, PAMELA GABRIELE DA SILVA BATISTA, 

GABRIELA FERNANDES MATHIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA SANTOS 

SOUZA - OAB:22806/O

 À Secretaria para que solicite, com urgência, informações sobre as 

cartas precatórias de notificação dos acusados Ruan Marques e Pamela 

Gabriele. Certifique-se se já foram notificados e se já transcorreu o prazo 

para apresentarem defesa.

Vista ao Ministério Público para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre 

carta juntada aos autos pela denunciada.

Em seguida, voltem os autos conclusos para decisão.

 Marcelândia/MT, 27 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60911 Nr: 888-33.2012.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO FRANCISCO AGUIAR, LANEREUTON 

THEODORO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariza Danielli Simonetti 

Aguiar - OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - 

OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

Trata-se de execução e cumprimento de sentença promovida por 

Lanereuton Theodoro Moreira em face do Município de Marcelândia/MT, 

lastreada na sentença proferida nestes autos à fls. 74/76, que fixou 

honorários de sucumbência/custas processuais no importe de R$ 

2.000,00 (dois mil reais).

Assim, DETERMINO:

1) INTIME-SE o executado para, se desejar, embargar a execução no 

prazo de 30 dias (art. 536, § 1º, CPC).

2) Apresentada impugnação (art. 536, § 4º, CPC), façam-me os autos 

CONCLUSOS.

3) Não apresentada impugnação, expeça-se requisição de pequeno valor.

Marcelândia/MT, 02 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42828 Nr: 277-56.2007.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO FRANCISCO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT

 Vistos, etc.

Atualize-se o valor devido e expeça-se ofício requisitório para o 

pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, posto que não se trata de obrigação definida em lei como 

sendo de pequeno valor.

No cumprimento da determinação, observe a Escrivania que, se o 

pagamento for feito ao procurador, a requisição deverá ser instruída com 

fotocópia autenticada da procuração, com poderes para receber e dar 

quitação.

Ademais, atente-se a Secretaria no que pertine ao precatório, o qual 

deverá ser instruído com as cópias devidas e descritas na CNGC, além de 

outras que forem essenciais à sua instrução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 02 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62651 Nr: 1330-62.2013.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELI MODESTO 

FRANCISCATTO - OAB:OAB/MT 18403-0

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de condenação 

constante na denúncia para CONDENAR o réu José Aparecido Martins de 

Souza pelos crimes previstos nos arts. 306 e 309 da Lei 9.503/97.Passo a 

dosar a pena a ser-lhe aplicada.Analisando as circunstâncias do art. 59 

do CP, denoto que a culpabilidade, que é o juízo de reprovabilidade da 
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conduta do réu, e o motivo são normais ao tipo. Com relação aos 

antecedentes, verifico que o réu não tem outros processos tramitando 

nesta comarca (fl. 29), motivo pelo qual entendo que o réu é primário e de 

bons antecedentes.Quanto à conduta social e personalidade, verifico que 

não há nos autos estudos sociais, perícias ou depoimentos hábeis a 

demonstrar o tipo de personalidade do acusado ou a sua conduta perante 

a sociedade, motivo pelo qual, deixo de valorar tais circunstâncias 

negativamente.As consequências e circunstâncias são as normais ao 

tipo, assim como o comportamento da vítima. Logo, fixo como PENA-BASE 

privativa de liberdade:a) para o delito do art. 306: a detenção de 06 meses, 

10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo e a proibição de se obter 

a permissão ou habilitação para dirigir veículo por 01 ano. b) para o delito 

do art. 309: a detenção de 06 meses.(...)Determino que o Cartório deste 

juízo criminal expeça carta de sentença com remessa ao juízo das 

execuções penais, a fim de ser viabilizada a execução da pena, nos 

termos do art. 105 da Lei de Execuções Penais;d) Venham os autos 

conclusos para designação de audiência admonitória.Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se, observando-se que as vítimas deverão ser 

intimadas, na forma disposta pelo § 2º, do art. 201 do CPP.Marcelândia/MT, 

02 de abril de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62126 Nr: 817-94.2013.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BATISTA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido constante na denúncia para 

o fim de CONDENAR o réu Adilson Batista Chaves pela prática dos delitos 

previstos nos artigos 306, c/c art. 298, III, da lei 9.503/97 e o artigo 331 do 

CP.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena passo a 

dosar a sanção penal.Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

denoto que a culpabilidade, que é o juízo de reprovabilidade da conduta do 

réu, e o motivo do crime são os normais à espécie; Com relação aos 

antecedentes, verifico que o réu tem outros processos tramitando nesta 

comarca, no entanto não possui outras condenações, razão pela qual não 

é possuidor de maus antecedentes(...)Concedo o direito do réu de 

recorrer em liberdade. Condeno o acusado ao pagamento das custas 

processuais, o qual suspendo com fulcro no art. 12 da Lei 

1.060/50.Intime-se o acusado, seu defensor nomeado e o Representante 

do Ministério Público da prolação desta sentença, com fulcro no art. 370, § 

4 c/c art. 392, II, ambos do CPP.Após o trânsito em julgado da sentença 

penal de mérito, adotem-se as seguintes providências finais:a) Lance-se o 

nome do réu no rol dos culpados;b) Oficie-se ao TRE para que proceda a 

suspensão dos direitos políticos do condenado pelo tempo da 

condenação, com fulcro no art. 15, III, da CF;c) Determino que o Cartório 

deste juízo criminal expeça carta de sentença com remessa ao juízo das 

execuções penais, a fim de ser viabilizada a execução da pena, nos 

termos do art. 105 da Lei de Execuções Penais;d) Venham os autos 

conclusos para designação de audiência admonitória.Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se, observando-se que as vítimas deverão ser 

intimadas, na forma disposta pelo § 2º, do art. 201 do CPP.Marcelândia/MT, 

02 de abril de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68042 Nr: 286-03.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA HOLZHAUSEN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 

487, inciso I, do novo Código de Processo Civil, para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS a implementar, em favor da parte autora, 

o benefício de prestação continuada (art. 20, caput, Lei nº 8.742/93), no 

prazo de 20 (vinte) dias. Sobre o valor retroativo deverão incidir: a) 

correção monetária, pelo índice oficial aplicado à caderneta de poupança 

(TR) (1º-F, Lei nº 9.494/97), até 25/3/2015 (ADI 4357), e, a partir de 

02/09/2014, pelo INPC (art. 41-A, Lei nº 8.213/91); e b) juros de mora, 

desde o vencimento de cada parcela devida, aplicando-se o índice 

previsto para a caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97).No 

que tange ao pagamento de custas, despesas processuais, compreendo 

a ISENÇÃO da autarquia federal do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001. CONDENO a autarquia ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a data da 

prolação da sentença, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC/2015 e da 

Súmula nº 111 do STJ.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

tendo em vista que o valor da condenação não supera 1000 (mil) salários 

mínimos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Marcelândia/MT, 02 de abril 

de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75406 Nr: 634-50.2018.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE DOS SANTOS FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DE MOURA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEGISLÉIA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:22513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação de ação de busca e apreensão c/c tutela antecipada, 

ajuizada por JANETE DOS SANTOS FONSECA em face de SÉRGIO DE 

MOURA COSTA, com intento de compeli-lo a devolução do veículo indicado 

na exordial.

O executado não foi citado.

Destarte, à autora requereu a extinção do feito, tendo em vista que entrou 

em acordo com o requerido, conforme consta em declaração anexa (sem 

numeração).

É o relatório.

DECIDO

Conforme consta nos autos, a autora interpôs ação de busca e apreensão 

em face de Sérgio de Moura Costa, porém, em razão de acordo entre as 

partes, pugna pela extinção do feito.

Destarte, tendo em vista que não houve a citação do requerido, é medida 

que se impõe o arquivamento do feito.

 Ante o exposto, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, conforme 

requerido, nos termos da Lei 1.050/60, ademais, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA da presente ação de busca e apreensão, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, pela concessão da gratuidade 

processual.

Desnecessário o decurso de prazo. promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 02 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42733 Nr: 194-40.2007.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNATO BORIN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LUIZ THIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

INTIME-SE o executado para efetuar o pagamento do débito de (fls. 
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382/383), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência imediata 

de multa de 10% (dez por cento) sobre o montante devido, acrescido de 

honorários advocatícios, nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil.

 Caso o pagamento seja parcial, no prazo antes mencionado, a multa 10% 

(dez por cento) deverá incidir sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC). 

Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação 

de bens.

Finalmente, determino sejam retificados os registros e a autuação, uma 

vez que se trata de cumprimento de sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 02 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46551 Nr: 368-78.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BIANCHINI, HELENA G. BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE o executado para que junte nos autos a certidão de óbito do Sr. 

José Bianchini, no prazo de 10 dias, sob pena da lei.

Após INTIME o exequente para requerer o que entender de direito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 02 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 8449 Nr: 9-46.2000.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAVAGH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STC CONSULTORIA E SOLUÇÕES LTDA, 

SÉRGIO THOMAZ CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:MT- 

9.982/B, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jamil Ibrahim Tawil Filho - 

OAB:66.033/PR, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B, 

NEIMAR BATISTA - OAB:25715/PR

 Vistos etc.

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre o acórdão de (fls. 

208/216), no prazo de 10 (dez) dias e requerer o que é de direito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 02 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61129 Nr: 1128-22.2012.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da homologação da desistência do recurso de apelação de fl.89.

INTIME-SE a parte autora, para que no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 02 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54707 Nr: 908-47.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MASSETTI GESSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (1) REDESIGNO a presente audiência para o dia 23 de maio de 

2018, às 13h. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54277 Nr: 558-59.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Lurdes Mendes da Rosa Curti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (1) REDESIGNO a presente audiência para o dia 23 de maio de 

2018, às 12h45min. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 26910 Nr: 1441-84.2006.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia da Silva Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de 

sentença vertida pelo INSS, razão pela qual HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela parte exequente (fls. 195/196)Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% incidentes 

sobre a diferença discutida.Com o trânsito em julgado dessa decisão, 

expeça-se a respectiva requisição de pequeno valor - RPV, 

procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no requisitório, nos 

termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 

168/2011 do CJF.Matupá, 27 de março de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60090 Nr: 3835-64.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Oliveira de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut - 

OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora/apelada para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64095 Nr: 1470-03.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBAdS, QdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:9.216/MT, Alexandra Nishimoto Braga Savoldi - 

OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimado o perito nomeado a proceder a complementação do 

laudo pericial respondendo aos quesitos formulados pela autora, conforme 

solicitado à Ref: 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56056 Nr: 1045-10.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 436,55 (quatrocentos e 

trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a ser realizado conforme 

determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58583 Nr: 3122-89.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Prates, João Pedro Prates

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para mnaifestar requerendo o que 

entender de direito, conforme determinado à Ref: 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 62377 Nr: 639-52.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Prazeres Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da certidão 

de Ref: 23, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 62779 Nr: 894-10.2017.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alace Patrik Severo ME, Alace Patrick Severo, 

Carla da Silva Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da certidão 

de Ref: 33, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40022 Nr: 1704-92.2011.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Azarias Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1704-92.2011.811.0030

Código: 40022

DECISÃO

Vistos etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 107-v, para tanto, DETERMINO a citação 

por Edital da parte requerida, com fulcro no artigo 256, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino a citação editalícia do requerido Sebastião 

Azarias Oliveira, com o prazo de 30 (trinta) dias, no átrio do fórum, 

devendo a diligência ser cumprida observando as determinações do artigo 

supracitado.

Por fim, proceda a Escrivania com as anotações necessárias, a fim de que 

todas as informações relativas ao presente feito e destinadas ao 

Requerente, sejam realizadas exclusivamente em nome de Louise Rainer 

Pereira Gionédis (OAB/MT 16.691/A).

Após, dê-se vista ao requerente pelo prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Nobres/MT.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40022 Nr: 1704-92.2011.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Azarias Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF e do artigo 1033, § 1º da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça 

impulsiono os autos para que seja intimada a parte autora para fornecer 

no prazo legal, o resumo da inicial para expedição do edital de citação.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20534 Nr: 1012-30.2010.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ives Diogo da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NOBRES - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N.º 1012-30.2010.811.0030

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: Ministério Público Estadual

PARTE REQUERIDA: Ives Diogo da Costa

INTIMANDO(A, S): IVES DIOGO DA COSTA, Filiação: Ivan Alves da Silva e 

Elizabeth da Costa, data de nascimento: 17/02/1987, brasileiro(a), natural 

de Nobres-MT, solteiro(a), mecânico.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/08/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Se caso o acusado pretende recorrer, preencher o 

termo de apelação.

SENTENÇA: Vistos etc. Após regular instrução criminal e em juízo de 

admissibilidade da culpa, IVES DIOGO DA COSTA, devidamente qualificado 

nos autos, foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2º, 

inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Em decorrência, hoje 

foi submetido a julgamento popular. Considerando que o Conselho de 

Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitiva; Considerando 

que o Conselho de Sentença, ao votar o 3º quesito, reconheceu a não 

ocorrência de tentativa de homicídio em relação à vítima Aurélio Amâncio 

da Silva, operando-se a desclassificação do delito e o deslocamento da 

competência do julgamento, em relação a este crime, a Juíza-Presidente, 

na forma do artigo 492, § 1º do CPP, In verbis:§ 1º. Se houver 

desclassificação da infração para outra, de competência do juiz singular, 

ao presidente do Tribunal do Júri caberá proferir sentença em seguida, 

aplicando-se, quando o delito resultante da nova tipificação for 

considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o 

disposto nos arts. 69 e seguintes da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 

1995. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)Assim, passo a decidir: 

Analisando detidamente os autos, constato que houve perigo de vida à 

vìtima. Neste aspecto o laudo de fls. 154/155 está em consonância com os 

prontuários médicos de fls. 65/81, os quais convergem para demonstrar, 

de forma uníssona, que, na hipótese, trata-se de perigo real, efetivo e 

concreto de um resultado de risco à vida da vítima, com intervenção 

cirúrgica e internação, apresentando sinais de choque hipovolêmico e 

risco de “morte (sic)” (fl. 67). Analisando os documentos de fls. 65/81, 

aliados ao depoimento da vítima prestado em juízo, verifico que o laudo de 

fls. 154/155 apresenta-se com maior credibilidade quanto à situação da 

vítima do que o laudo de fls. 48/50.Assim, a figura típica apontada ao caso 

em comento encontra-se esculpida no artigo 129, §1º, II, do Código Penal, 

concernente ao crime de lesão corporal grave. Inicialmente destaco não 

ser cabível a aplicação do instituto da suspensão condicional do processo 

em razão de que o réu não preenche os requisitos do art. 89 da Lei 

9.099/95, pois possui diversos processos criminais em trâmite. No tocante 

ao mérito, tanto a materialidade como a autoria foram reconhecidas pelo 

Conselho de Sentença, ao votar positivamente o primeiro e segundo 

quesitos. Assim sendo e diante do caráter vinculativo da decisão do 

Conselho de Sentença, a condenação do réu pelo crime de lesão corporal 

grave é medida que se impõe. Por tais considerações, condeno o réu IVES 

DIOGO DA COSTA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 129, §1º, 

II, do Código Penal. Diante do princípio constitucional da individualização da 

pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código 

Penal, passo a fixá-la, nos seguintes termos: a)Culpabilidade: normal à 

espécie, não havendo dolo que ultrapasse a norma repressora; 

b)Antecedentes: não possui antecedentes criminais; c)Conduta social: 

não há elementos para aferir; d)Personalidade do agente: não há 

elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: 

comuns à espécie; f) Circunstâncias: não destoa dos crimes dessa 

natureza, nada tendo a valorar; g) Consequências: foram graves, tendo 

em vista que em razão do delito, a vítima ficou 02 (dois) meses em cadeira 

de rodas e 60 (sessenta) dias internada, conforme documentos de fls. 

65/81 e depoimento da vítima realizada em juízo. h)Comportamento da 

vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa; À vista das 

circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (um) 

ano e 06 (seis) meses de reclusão. Em relação à segunda fase da 

aplicação da pena, não há atenuantes, incide a agravante de reincidência, 

haja vista condenação criminal transitada em julgado, autos n. 2006/181 da 

comarca de Cuiabá/MT, em execução penal nos autos 117094, razão pela 

qual fixo a pena provisória em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de 

reclusão. Na terceira fase, não há causas de aumento. Incide a causa de 

diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do CP, razão pela qual 

reduzo a pena em 1/2 (um meio), considerando o iter criminis percorrido, 

em que o réu utilizou de todos os recursos que estavam a sua disposição 

para efetuar o delito, considerando ainda o risco de vida produzido na 

vítima e o estado de saúde dessa resultante desses fatos, conforme 

documentos médicos e laudos periciais anexados ao processo. Assim, 

passo a fixá-la em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. DA 

PENA DEFINITIVA Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em 

desfavor de IVES DIOGO DA COSTA em 10 (dez) meses e 15 (quinze) 

dias de reclusão. Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais. REGIME INICIAL Em observância ao que dispõe o 

art. 33,§2º, alínea “b” c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime 

prisional de início SEMIABERTO, haja vista o quantum da pena estabelecido 

e a reincidência. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, 

medida compatível com a pena e o regime aplicados. SUBSTITUIÇÃO DA 

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO O réu não 

preenche os requisitos do artigo 44 do CP, uma vez que o delito foi 

cometido com violência à pessoa, razão pela qual incabível a substituição 

da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além de ser 

reincidente. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENAO réu não preenche os 

requisitos do artigo 77 do CP, uma vez que o delito foi cometido com 

violência à pessoa, além de ser reincidente. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Oficie-se à SEJUDH para que informe se o réu se encontra preso em 

alguma unidade do Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Em caso negativo, intime-se o réu por edital da sentença. Certificado o 

trânsito em julgado: a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados; b) 

comunique-se a Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88) e o Instituto de 

Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do Réu; c) 

expeça-se a guia de execução penal definitiva. d) Intime-se o condenado 

para o pagamento das custas processuais. Não efetuado o pagamento e 

não requerido o parcelamento, extraia-se certidão da sentença 

condenatória e encaminhe-se à Procuradoria Geral do Estado para 

execução; e) Encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que 

esse alimente o sistema Apolo fazendo constar a pena definitiva do 

condenado. f) Após, não havendo pendência, arquivem os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publicada no Salão do Tribunal do Júri 

Popular da Comarca de Nobres/MT, aos 06 de dezembro de 2017, às 

12h:01min, saindo as partes intimadas para os efeitos recursais. A defesa 

interpõe recurso de apelação. E, de tudo, para constar, é lavrada esta ata 

que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada por mim 

Carmelindo Rei da Silva, Gestor do Fórum, que digitei. SABRINA ANDRADE 

GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri 

LYSANDRO ALBERTO LEDESMA Promotor de Justiça ELISA DE 

CAMARGO VIANA Defensora Pública

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RULIANE DA COSTA 

OLMO, digitei.

Nobres - MT, 14 de março de 2018.

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua Alaor Soares de Souza, 550

 Bairro: Jardim Parana

Cidade: Nobres-MT Cep:78460000

Fone: (65) 3376-1229

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 68874 Nr: 363-84.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclides Geraldo Trabachin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Biolch - OAB:3.536-B, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 600,35 (seiscentos reais 

e trinta e cinco centavos), a ser realizado conforme determina o 

Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 66839 Nr: 2720-71.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Pereira Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551 SP, Ricardo Kawasaki - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 61877 Nr: 339-90.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario da Silva Neto, Paulo Videira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:17526/O, Jonas Mendes Barravieira - OAB:13116, Moacir 

Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 DECISÃO

Vistos etc.

Acolho pedido de ref. 114 e homologo a desistência da oitiva da 

testemunha Marcelo José Pereira Siqueira.

 Certifique-se a escrivania sobre a gravação da mídia digital dos 

depoimentos prestado em audiência (ref. 107). Caso constado que estão 

inaudíveis, conforme afirmado pelo MPE, tornem-se os autos conclusos 

para designação de nova audiência.

 Cumpra-se.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42503 Nr: 72-81.2018.811.0031

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Rodrigues Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemar Xavier Meira, Sindicato do Comércio 

Varejista de Nortelândia (SINCOVAN)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 INTIMAÇÃO a parte autora ao pagamento das custas processuais e, em 

razão do princípio da causalidade, honorários advocatícios de 

sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

considerando a breve atuação do advogado que sequer precisou 

apresentar contestação e os precedentes jurisprudenciais desta corte, no 

valor de R$100,00 (cem reais) Honorário 10% conforme condenação e do 

cálculo em anexo aos autos. Cálculo de Custas Judiciais toral de R$ 

506,79 - OBS As Custas foram pagas na inicial pela parte autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35978 Nr: 894-75.2015.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildomar Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A, Nilton Gomes da Silva - OAB:0851

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante 

na denúncia, para o efeito de CONDENAR o acusado GILDOMAR 

BARBOSA DOS SANTOS, como incursos na sanção do art. 147 do CP, 

com as implicações da Lei 11.340/2006.Portanto, passo a dosimetria da 

pena:4. DOSIMETRIAO delito previsto no art. 147 do CP possui pena de 

detenção, de 01 (um) mês a 06 (seis) meses de detenção ou multa. Assim, 

passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao 

disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal.4.1. 1ª FaseAtenta ao 

princípio constitucional da individualização da pena, analisando as 

circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do Código Penal, e em 

observância ao disposto no art. 129, § 9º, do Código Penal, verifico que o 

denunciado praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, 

contudo inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a 

sua culpabilidade de maneira negativa; o réu não registra antecedentes; 

poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, 

razão pela qual deixo de valorá-lo; não existem nos autos elementos 

suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo 

de valorá-la; o motivo do crime é inerente do próprio tipo eis que 

decorrente de relação doméstica; as consequências são normais a 

espécie, nada tendo a se valorar; as circunstâncias do crime 

encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a valorar, ao tempo em que 

não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.À vista das 

circunstâncias analisadas individualmente, e considerando que não há 

nenhuma valoração negativa, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual 

seja 01 (um) mês de detenção.4.2. 2ª FaseHavendo presença simultânea 

da atenuante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, 

utilizo da compensação para manter a pena em 01 (um) mês de 

detenção.4.3. 3ª FasePor sua vez não se encontram presentes causas de 

diminuição ou de aumento, razão pela qual torno definitiva a pena acima 

dosada, qual seja 01 (um) mês de detenção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42968 Nr: 279-80.2018.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nessa senda e, levando-se em conta as razões expendidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em 

mora do devedor, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO dos bens 

descritos na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 com as 

alterações da Lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário a 

pessoa indicada na exordial, mediante termo e compromisso. Consigne-se, 

no mandado de busca e apreensão a intimação do devedor para que 

entregue o bem juntamente com seus respectivos documentos, de acordo 

com o § 14 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Após executada a medida 

liminar, cite-se o requerido na pessoa dos herdeiros para, querendo: A) no 

prazo de 05 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida, acrescidas das 

custas processuais, que deverá ser calculada com base no valor 

depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

depositado, nos termos do art. 3º, § 1º com nova redação dada pela Lei 
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10.931/04; e B) no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as 

advertências legais contida no art. 344 do NCPC. C) NÃO AUTORIZO a 

retirada do bem da comarca. Determino que o requerido informe no 

momento da citação se tem interesse na designação de audiência de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se.Nortelândia-MT, 20 de março de 

2018.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34858 Nr: 368-11.2015.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO DA SILVA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que o pedido de cumprimento provisório de 

sentença não foi analisado, chamo o feito a ordem para, em tempo, 

proceder a avaliação do pedido às fls. 162/163.De início, PROCEDA-SE as 

alterações necessárias na capa dos autos e Sistema Apolo, porque se 

trata doravante de “Cumprimento de Sentença Provisório”, figurando como 

Exequente FABIANO DA SILVA NEVES, e como Executado INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.No termo do art. 521, I, do CPC, 

dispenso a apresentação de caução do exequente.Intime-se o executado 

na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para implantar o benefício concedido e pagar o débito judicial 

ou, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar 

a execução (art. 535, CPC) e, igualmente, manifestar-se sobre débitos que 

preencham as condições estabelecidas no § 9º do art. 100 da CRFB/88, 

para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de abatimento 

(art. 100, §§ 9º e 10, da CRFB/88; art. 12 e ss. da Resolução n. 168, de 5 

de dezembro de 2011, do Conselho da Justiça Federal).A multa prevista 

no § 1º do art. 523 do CPC para o caso de falta de pagamento voluntário 

não se aplica à Fazenda Pública (art. 534, § 2º do CPC), assim como o 

precedente de que a apresentação espontânea dos cálculos, pelo 

devedor/executado, após o trânsito em julgado do processo de 

conhecimento, com o reconhecimento da dívida, afasta a condenação em 

honorários advocatícios, pois nessa hipótese o Fazenda Pública cumpre 

voluntariamente a execução, não dando causa à instauração de processo 

de execução (STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 630.235-RS, Rel. Min. Sérgio 

Kukina, julgado em 19/5/2015 - Info. 563). Igualmente, não serão devidos 

honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda 

Pública que enseja expedição de precatório e não tenha sido impugnada 

(art. 85, § 7º, CPC), o que somente é possível saber após o regular 

processamento(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32426 Nr: 525-18.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DIAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA UCHOA - 

OAB:18385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos.

 Considerando que a parte autora foi devidamente intimada da decisão 

retro, todavia em sua manifestação deixou de juntar planilha descritiva de 

atualização do débito, se atendo apenas a requerer a implantação do 

benefício, intime-se o autor no prazo de 05 (cinco) dias, para que atenda 

integralmente a decisão a quo.

Quanto ao pedido de exibição de documentos, histórico de 

créditos/pagamentos (HISCREWEB), vejo que embora discriminado, o 

pedido não demonstra a desídia junto a autarquia requerida para o 

fornecimento do documento pretendido, visto que a conferência de 

créditos e pagamentos pode ser requerida administrativamente, inclusive 

por meio eletrônico, junto ao portal do INSS na internet, destoando assim 

dos requisitos previstos no art. 397, II e III, do CPC, razão pela qual indefiro 

o pedido de exibição de documentos.

Decorrido o prazo acima, sem apresentação de memória de cálculo e/ou 

requerimento de cumprimento de sentença, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

Sem prejuízo, intime-se a Autarquia requerida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, diga quanto a cumprimento das determinações contidas no 

acordão às fls. 159/160.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34059 Nr: 1226-76.2014.811.0031

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dermeval Villas Boas Sampaio, Dermeval VilasBoas 

Sampaio-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iasnaia Pollyana Gusmão 

Sampaio - OAB:7601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, determino a intimação do embargante para que no prazo de 

10 (dez) dias, emende a peça inicial retificando o valor da causa, que 

deverá corresponder ao valor da execução, recolhendo as custas 

processuais complementares, bem como para declarar o valor que 

entende devido, juntando memória de cálculo, sob pena do cancelamento 

da distribuição ou, ainda, a rejeição da matéria concernente a excesso de 

execução nos termos do art. 917, § 4º, II, do CPC.Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.Cumpra-se.Nortelândia-MT, 16 de março de 2018.Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42062 Nr: 1657-08.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO ALVES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandir Ascari Perin, MARIA JUCÉLIA PERIN, 

ELISANDRA PERIN RIBAS, DANIEL SIQUEIRA RIBAS, ELISÂNGELA PERIN 

DE ARAÚJO, CLEVERSON DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR GOMES DE SOUZA - 

OAB:9228/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SIQUEIRA RIBAS - 

OAB:53044

 Vistos.

Cuida-se de pedido de suspensão convencionado pelas partes, no 

momento da audiência de conciliação, a fim de efetivarem a composição 

amigável do litígio. Dito isto, a vista do princípio da cooperação das partes 

no processo civil, consolidado no art. 191 do CPC, DEFIRO o pleito de 

suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data do requerimento 

das partes.

Decorrido o prazo de suspensão, o prazo de apresentação de defesa 

voltará a fluir automaticamente, independentemente de nova intimação.

Decorrido o prazo de defesa, havendo apresentação de contestação 

tempestiva, intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de certificado o decurso do prazo in albis, voltem os autos 

conclusos.

Às providências.

Nortelândia-MT, 14 de março de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42816 Nr: 205-26.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Francisco Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 
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E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Visando readequar a pauta, REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 12 (doze) de julho de 2018 às 13h30min.

 Expeçam-se as intimações/comunicações necessárias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36456 Nr: 187-73.2016.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS GOMES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA UCHOA - 

OAB:18385/O, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte autora a fim de que, querendo, apresente contrarrazões 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, remetam-se os 

autos imediatamente ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, como as 

nossas homenagens de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41227 Nr: 1173-90.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza de Almeida Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro a citação editalícia vindicada, mormente considerando que não 

foram esgotados todos os meios capazes de obter o atual endereço dos 

Executados.

 Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para declinar o endereço 

atualizado da executada, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Nortelândia, 27 de março de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40397 Nr: 844-78.2017.811.0031

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE BRAZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcenor Alves Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:, BRUNNA PORTELA ALVES - OAB:15418, EDIVALDO DE SÁ 

TEIXEIRA - OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810

 Vistos.Trata-se de Ação de Usucapião c/c. Manutenção de Posse com 

Pedido de Tutela de Urgência, proposta por Elizabete Braz dos Santos em 

face de Alcenor Alves Barreto, ... verifico que a peça inicial veio 

desacompanhada de qualquer laudo ou instrumento técnico de 

individualização do imóvel, tendo apenas como referencia a escritura 

pública de compra e venda entre Alcenor Barreto, Judith Dias Barreto e 

Madereira Nortelândia Ltda (fls. 29/30).Desta forma, patente a ausência de 

correta individualização do imóvel que pretende usucapir, razão pela qual 

a parte autora deverá ser intimada para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente documento (planta, croqui ou memorial descritivo) a fim de 

delimitar o imóvel, sob pena de extinção do feito.Outrossim, quanto a 

preliminar de ausência de citação dos herdeiros necessários e 

habilitação,... para que tomem conhecimento e se manifestem, dentro do 

prazo legal.c)Por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, cite-se a ré os 

réus que se encontram em lugar incerto e desconhecido, bem como 

terceiros interessados (259, I, do NCPC). d)Intimem-se para que 

manifestem eventual interesse na causa a União, o Estado e o Município, 

encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram em analogia ao art.216-A, § 3º da Lei de Registros 

Públicos.e)Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.Cumpridas as 

determinações acima bem como decorrido os prazos para manifestação, 

certifique-se e abra-se vista ao requerido para se manifestar em 10 (dez) 

dias.Às providências.Nortelândia-MT, 27 de março de 2018.Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1657 Nr: 279-13.2000.811.0031

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ferneda & Barbosa Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelly Cristina da Silva - 

OAB:8156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:02

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte EXEQUENTE, na pessoa de 

seu(s) advogado(s) para manifestar nos autos e/ou requerer o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1091 Nr: 9-23.1999.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União da Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amélio Martins Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 Vistos.

Nos termos do artigo 2º da Portaria n. 130, de 19 de abril de 2012, acolho 

o pleito de fls. 171, determino o arquivamento da presente execução, sem 

baixa na distribuição, com exclusão do relatório mensal, até que o quantum 

debeatur supere o valor descrito no referido artigo, ou manifestação da 

parte exequente.

Intimem-se.

Às providencias.

Nortelândia-MT, 27 de março de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32024 Nr: 147-62.2014.811.0031

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Capeleto (espólio), Gilberto Donizeti 

Capeleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeleto - 

OAB:7288-A/MT

 Vistos.

Cumpra-se as determinações da decisão às fls. 46/47, devendo os autos 

serem arquivados provisoriamente, até o deslinde do processo executivo 

tramitando na Comarca de Diamantino/MT ou requerimento dos 

interessados.
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Intimem-se.

Às providencias.

Nortelândia-MT, 27 de março de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 6116 Nr: 612-86.2005.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uyses Soares de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA \ COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO \ EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

OU DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA [10196]

Vistos etc.

1. Trata-se de Execução de Sentença, em que Uyses Soares de Arruda 

move em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS.

Alegando, em síntese, ser credor da quantia de R$ 63.878,95 [sessenta e 

três mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos] em 

favor da autora, e R$ 479,76 [quatrocentos e setenta e nove reais e 

setenta e seis centavos] em favor de seu patrono [fls.180/186].

 Determinada a citação da parte executada para opor embargos [fl.188], o 

mesmo foi apresentado em autos apartados, sendo julgado procedente 

[fls.194/195].

A parte executada juntou planilha de cálculo dos débitos atualizados e 

apresentou documento hábil a comprovar a implantação do benefício 

[fls.197/201].

Em seguida, foi determinada a expedição dos respectivos RPV’s para 

levantamento dos valores apresentados [fl. 202], o que foi feio 

[fls.204/205].

Posteriormente o executado informou a disponibilização das verbas ao 

exequente e seu patrono (fls.207/208).

2. Sendo assim, nos termos do art. 794, I do CPC, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE EXECUÇÃO movida por Uyses Soares de Arruda em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o que faço com resolução de 

mérito.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se às baixas de estilo e 

arquivem-se estes autos e o processo em apenso.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Nortelândia, 20 de abril de 2016.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-83.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO SANTO ASCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000073-83.2017.8.11.0031 REQUERENTE: NILSO SANTO ASCARI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Intime-se a parte autora para que, querendo, apresente 

impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às 

providências. NORTELÂNDIA/MT, 1 de abril de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-14.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY DE SOUZA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO)

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DECISÃO Numero do Processo: 

1000097-14.2017.8.11.0031 REQUERENTE: JURACY DE SOUZA PORTO 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Cuida-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, 

ajuizada por Juracy de Souza Porto, em face de Banco Itaú Consignado 

S.A. Alega a Promovente, em síntese, que firmou com o banco requerido 

contrato de empréstimo consignado em julho de 2013, sob nº 230858873, 

sendo estabelecido o pagamento mensal de R$ 46,05 (quarenta e seis 

reais e cinco centavos), com a parcela final prevista para julho de 2018. 

Segue narrando que no mês de julho de 2017 percebeu outro desconto em 

seus proventos, decorrentes de aposentadoria, qual seja o valor de R$ 

85,00 (oitenta e cinco reais), originado de um novo empréstimo 

consignado, contrato nº 575039035, em que o autor alega nunca ter 

contratado. Por tais razões, ajuizou a presente ação buscando, em sede 

de tutela provisória, seja determinada a imediata abstenção dos descontos 

perpetrados. No mérito, pugna pela condenação da Promovida em 

indenizá-la pelos danos morais e materiais que alega ter sofrido. O 

Requerido apresentou contestação no id nº 11788408. Tentada a 

conciliação, esta restou infrutífera (id nº 11863105). Vieram os autos 

conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. A tutela de urgência 

(cautelar ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de 

Processo Civil de 2015, e tem como requisitos concomitantes a existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Vejamos: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No entanto, de acordo com o enunciado nº 163 do FONAJE, tais 

procedimentos, requeridos em caráter antecedente, são incompatíveis 

com o Sistema dos Juizados Especiais. Vejamos o teor do referido 

enunciado, in verbis: ENUNCIADO 163 - Os procedimentos de tutela de 

urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 

303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados 

Especiais (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG) Não obstante, tal fato 

não é capaz de afastar a entrega da tutela jurisdicional preliminar diante de 

patente necessidade demonstrada nos autos pela parte, daí por que, pelo 

princípio da fungibilidade, passo a analisar o pedido de tutela antecipada 

com base nas regras e disciplinas da tutela de evidência (art. 311, 

CPC/2015), a qual comporta trânsito nos Juizados Especiais, cuja redação 

é a seguinte: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Pois bem! Em um juízo de 

sumária cognição, entendo que os requisitos para o deferimento do pedido 
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de tutela de evidência estão presentes. Analisando-se todas as 

circunstâncias do presente caso, verifica-se que de fato há os descontos 

perpetrados pelo Banco Requerido aos proventos percebidos pelo 

Promovente, conforme extrato da conta bancária (id nº 10928179), de 

outro modo a requerida deixou de juntar prova do contrato de empréstimo 

firmado pela parte autora, o que por silogismo infere a precariedade dos 

descontos atuais na conta do Requerente no valor de R$ 85,00 (oitenta e 

cinco reais). É a jurisprudência nesse sentido: (...) A requerida por sua 

vez, aduziu a regularidade das cobranças e que estas seriam referentes 

a empréstimos consignados. Afirmando ainda que assim que tomou 

ciência da possível fraude na contratação dos empréstimos consignados, 

teria tomado todas as providências cabíveis para sanar os problemas 

causados à parte autora com a suspensão dos descontos no beneficio da 

parte autora. Contudo, a reclamada não trouxe contrato algum assinado 

pelo autor que permita verificar que fora o reclamante quem tivesse 

contratado os mencionados empréstimos consignados, não se prestando 

para tanto as telas sistêmicas em anexo a defesa apresentada. O caso 

em exame trata-se de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. (...) (TJMT - Procedimento do Juizado Especial Cível 

442285520158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 13/04/2016) Ante o exposto, sem prejuízo 

de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, a fim de 

determinar que a parte requerida suspenda o desconto consignado, 

referente ao contrato nº 575039035. Intime-se o Requerente para que, 

querendo, apresente impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Marina Carlos França Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-75.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DECISÃO Numero do Processo: 

1000026-75.2018.8.11.0031 REQUERENTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos. Cuida-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada 

por José Carlos de Almeida Benevides, em face de Americel S.A. Alega a 

Promovente, em síntese, que foi surpreendida com uma restrição de 

crédito, oriunda de um débito junto a requerida. Aduz que, embora esteja 

sendo cobrado, não celebrou o contrato citado na inicial com a requerida, 

requerendo em sede de tutela de urgência a exclusão do seu nome dos 

serviços de proteção ao crédito e, no mérito, a condenação da promovida 

a indenizá-la pelos danos morais que alega ter sofrido. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está 

disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, e tem como 

requisitos concomitantes a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No entanto, de acordo com 

o enunciado nº 163 do FONAJE, tais procedimentos, requeridos em 

caráter antecedente, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados 

Especiais. Vejamos o teor do referido enunciado, in verbis: ENUNCIADO 

163 - Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter 

antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são 

incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais (XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG) Não obstante, tal fato não é capaz de afastar a 

entrega da tutela jurisdicional preliminar diante de patente necessidade 

demonstrada nos autos pela parte, daí por que, pelo princípio da 

fungibilidade, passo a analisar o pedido de tutela antecipada com base nas 

regras e disciplinas da tutela de evidência (art. 311, CPC/2015), a qual 

comporta trânsito nos Juizados Especiais, cuja redação é a seguinte: Art. 

311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou 

o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - 

se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição 

inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

juiz poderá decidir liminarmente. Pois bem! Em um juízo de sumária 

cognição, entendo que os requisitos para o deferimento do pedido de 

tutela de evidência estão presentes. A probabilidade do direito está 

evidente uma vez que, conforme consta nos autos, a requerida inseriu o 

nome do autor nos cadastro de proteção ao crédito (id nº 12039657). 

Ademais, como se vê da certidão de negativação que acompanha a inicial, 

o autor conta tão somente com a restrição sub judice, encontrando-se em 

patente impossibilidade de realizar atos da vida civil que necessitam de 

seu nome sem qualquer mácula, restando, pois, solar, o perigo de dano. 

Ressalte-se, por fim, a inexistência do perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipatório, nos termos do art. 300, § 3º, CPC/2.015, 

porquanto a qualquer tempo, inclusive, por ocasião do julgamento 

meritório, este provimento pode vir a ser revogado e a inscrição 

novamente inserida, não resultando em qualquer prejuízo a promovida. 

Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do 

julgamento meritório, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, para determinar à requerida que proceda com o necessário 

para efetuar a exclusão dos órgãos de proteção ao crédito do nome do 

autor tão somente em relação ao contrato nº 00000000000102215757, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no 

importe de R$ 100,00 (cem reais). Lado outro, tratando-se claramente de 

relação de consumo, determino a inversão do ônus da prova em favor da 

Promovente, incumbindo à Promovida, portanto, o ônus probatório, 

arrimado no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Cumpra a Secretaria as seguintes 

providências: a) Cite-se e notifique-se a Promovida de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, para audiência de conciliação a 

ser realizada em data designada pelo senhor conciliador, conforme sua 

pauta. b) Advirta-se a Promovida quanto as consequências do seu não 

comparecimento à audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 

9.099/95 e enunciado 78 do FONAJE). c) Notifique-se a Promovente para 

tomar as providências pertinentes, constando da intimação que sua 

ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/95. Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das 

partes a qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a 

pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo por procurador 

com poderes especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° 

estabelece que as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser 

assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma 

individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da 

Lei n° 9.099/95). d) Intimem-se e se cumpra expedindo o necessário. 

Marina Carlos França Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-53.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUGENIA SILVA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES DE SOUZA OAB - MT0009228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DECISÃO Numero do Processo: 

1000021-53.2018.8.11.0031 REQUERENTE: MARIA EUGENIA SILVA DE 

CARVALHO REQUERIDO: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS 
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IMOBILIARIOS S.A Vistos. Cuida-se de Ação de Rescisão de Contrato com 

pedido de tutela antecipatória de urgência, ajuizado por Maria Eugênia 

Silva de Carvalho, em face de SPE Porto Seguro 02 Empreendimentos 

Imobiliários S.A., aduzindo, em síntese, que firmou contrato de proposta de 

compra de uma cota/fração de imóvel integrante do empreendimento 

Ondas Praia Resort, comercializado no sistema multipropriedade, com 

ocupação compartilhada, todavia a afirma que só tomou conhecimento de 

que estava adquirindo um imóvel compartilhado dias após, informando que 

no momento da contratação acreditava que seria a compra integral do 

imóvel, com uso totalmente particular. Afirma que após tomar ciência do 

real objeto do contrato sustou o cheque emitido como sinal de entrada, 

relata ainda que possui baixa renda o que impossibilitaria de cumprir o 

débito assumido. Requer em sede de tutela de urgência antecedente que a 

requerida se abstenha de inserir o nome da autora junto aos cadastros 

dos órgãos de proteção ao crédito. Com a inicial juntou os documentos os 

documentos anexo. Vieram os autos conclusos. É o relatório Fundamento 

e Decido. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada 

no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, e tem como requisitos 

concomitantes a existência de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. No entanto, de acordo com o 

enunciado nº 163 do FONAJE, tais procedimentos, requeridos em caráter 

antecedente, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais. 

Vejamos o teor do referido enunciado, in verbis: ENUNCIADO 163 - Os 

procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, 

na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis 

com o Sistema dos Juizados Especiais (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG) Não obstante, tal fato não é capaz de afastar a entrega da 

tutela jurisdicional preliminar diante de patente necessidade demonstrada 

nos autos pela parte, daí por que, pelo princípio da fungibilidade, passo a 

analisar o pedido de tutela antecipada com base nas regras e disciplinas 

da tutela de evidência (art. 311, CPC/2015), a qual comporta trânsito nos 

Juizados Especiais, cuja redação é a seguinte: Art. 311. A tutela da 

evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Pois 

bem! Em um juízo de sumária cognição, entendo que os requisitos para o 

deferimento do pedido de tutela de evidência não estão presentes, uma 

vez que o Requerente não aportou ao feito prova pré-constituída 

inequívoca capaz de convencer este juízo acerca da verossimilhança do 

alegado na peça proemial para conceder-lhe a tutela de urgência. A 

Autora fundamenta suas razões no vício de consentimento havido no 

momento em que firmou o contrato, em tese erro sobre o objeto, todavia 

não há nos autos qualquer prova acerca do alegado vício, restando 

apenas as suas alegações, não havendo, pelo menos neste juízo de 

cognição sumária elementos suficientes conceder o pedido de tutela de 

urgência, necessitando de uma dilação probatória mais apurada. Desta 

forma, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência antecedente. Cumpra a Secretaria as seguintes providências: a) 

Cite-se e notifique-se a Promovida de todo o teor da presente ação, bem 

como para que compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum 

desta Comarca, para audiência de conciliação designada pelo senhor 

conciliador. b) Advirta-se a Promovida quanto as consequências do seu 

não comparecimento à audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei 

n.° 9.099/95 e enunciado 78 do FONAJE). c) Notifique-se a Promovente 

para tomar as providências pertinentes, constando da intimação que sua 

ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/95. Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das 

partes a qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a 

pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo por procurador 

com poderes especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° 

estabelece que as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser 

assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma 

individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da 

Lei n° 9.099/95). d) Intimem-se e se cumpra expedindo o necessário. 

Marina Carlos França Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-52.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

EDICLEIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DECISÃO Número do Processo: 

1000034-52.2018.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COBRANÇA 

INDEVIDA DE LIGAÇÕES]. REQUERENTE: EDICLEIA DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de Ação 

Reclamatória c.c. Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de 

Urgência, ajuizada por Edcléia dos Santos Silva, em face de Telefônica 

Brasil S.A.. Alega a Promovente, em síntese, que contratou os serviços da 

requerida para prestação de serviços de telefonia móvel, adquirindo o 

número (65) 99672-1063 em maio de 2016, todavia a partir de julho de 

2017 percebeu que a titularidade do número supracitado foi alterada sem 

seu consentimento, alegando ainda que foi incluída num “plano familiar” 

sem qualquer aviso prévio ou anuência. Temendo pela possibilidade da 

suspensão da linha telefônica, requer em sede de tutela de urgência a 

reintegração da linha telefônica móvel para sua titularidae, no mérito, a 

condenação da promovida a indenizá-la pelos danos morais que alega ter 

sofrido. É o breve relatório. Fundamento e decido. A tutela de urgência 

(cautelar ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de 

Processo Civil de 2015, e tem como requisitos concomitantes a existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Vejamos: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No entanto, de acordo com o enunciado nº 163 do FONAJE, tais 

procedimentos, requeridos em caráter antecedente, são incompatíveis 

com o Sistema dos Juizados Especiais. Vejamos o teor do referido 

enunciado, in verbis: ENUNCIADO 163 - Os procedimentos de tutela de 

urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 

303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados 

Especiais (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG) Não obstante, tal fato 

não é capaz de afastar a entrega da tutela jurisdicional preliminar diante de 

patente necessidade demonstrada nos autos pela parte, daí por que, pelo 

princípio da fungibilidade, passo a analisar o pedido de tutela antecipada 

com base nas regras e disciplinas da tutela de evidência (art. 311, 

CPC/2015), a qual comporta trânsito nos Juizados Especiais, cuja redação 

é a seguinte: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Em um juízo de sumária 

cognição, entendo que o pleito da Promovente merece deferimento. Em 

que pese a frágil produção de prova documental, o arquivo de áudio (id nº 

12185523), reproduzindo o contato telefônico entre o causídico e a 

atendente da Promovida, dá ensejo ao início de prova e traz robustez às 

alegações da peça inicial, pois afirma que a linha telefônica esta sob 

titularidade de terceira pessoa, bem como a confirmação da necessidade 

comparecimento pessoal à umas das unidades da empresa para o 
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procedimento de alteração de titularidade. Assim, para fins deste juízo 

sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são 

suficientes à demonstração da plausibilidade de seu direito, em especial 

quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a 

conduta das partes em Juízo. Ressalte-se, por fim, a inexistência do 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, nos termos do art. 

300, § 3º, CPC/2.015, porquanto a qualquer tempo, inclusive, por ocasião 

do julgamento meritório, este provimento pode vir a ser revogado, não 

resultando em qualquer prejuízo a Promovida. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 300, do CPC/2.015, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, a fim determinar que a Promovida reintegre a titularidade do 

número de telefone móvel (65) 99672-1063 para a Promovente, no prazo 

de 05 (cinco) dias, até ulteriores deliberações. Cumpra a Secretaria as 

seguintes providências: a) Cite-se e notifique-se a Promovida de todo o 

teor da presente ação, bem como para que compareça perante este 

Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, para audiência de 

conciliação a ser realizada em data designada pelo senhor conciliador, 

conforme sua pauta. b) Advirta-se a Promovida quanto as consequências 

do seu não comparecimento à audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 

da Lei n.° 9.099/95 e enunciado 78 do FONAJE). c) Notifique-se a 

Promovente para tomar as providências pertinentes, constando da 

intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 

9.099/95 não admite que a pessoa física seja representada em audiência, 

nem mesmo por procurador com poderes especiais para transigir, bem 

como em seu artigo 9° estabelece que as partes comparecerão 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado e somente a pessoa 

jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser representada por 

preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). d) Intimem-se e se cumpra 

expedindo o necessário. Marina Carlos França Juíza de Direito em 

Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DECISÃO Número do Processo: 

1000040-93.2017.8.11.0031, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. REQUERENTE: ADRYMICHELLE BORGES DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NORTELANDIA, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Incialmente, chamo o feito a ordem, para sanar erro material havido 

na sentença sob id nº 11366278, com fundamento no art. 48, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, retificando o item “e”, que passa a ter a seguinte 

redação: “e) Condeno o requerido Município de Nortelândia ao pagamento 

de honorários advocatícios que arbitro em R$1.000,00, nos termos do § 8º 

do art. 85 do CPC, os quais serão revertidos ao Fundo Estadual da 

Defensoria Pública, uma vez que, Segundo o Superior Tribunal de Justiça 

são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a 

atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença (AgRg 

no REsp 1560033/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016)” Quanto ao recurso 

inominado interposto pelo Município de Nortelândia, verifico que padece de 

intempestividade, uma vez que o prazo para interposição de recurso nos 

Juizados da Fazenda Pública não é dotado de diferenciação especial, 

sendo, inclusive, contado de forma contínua. A Lei nº 12.153/2009, em 

seu art. 7º, dispõe que “Não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência 

de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias”. 

Ademais, os Juizados da Fazenda Pública já firmaram seu entendimento 

acerca dos prazos processuais, ensejando o Enunciado nº 13 do Fórum 

Nacional de Juizados Especial da Fazenda Pública: ENUNCIADO 13 - A 

contagem dos prazos processuais nos Juizados da Fazenda Pública será 

feita de forma contínua, observando-se, inclusive, a regra especial de que 

não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública - art. 7º da Lei 

12.153/09 (XXXIX Encontro - Maceió-AL). Desta forma, tendo em vista que 

a publicação e a intimação eletrônica da sentença foram realizadas no dia 

31/01/2018, sendo o prazo para interposição de recurso inominado é de 

10 (dez) dias, conforme art. 42 da Lei nº 9.099/95, o prazo final para a 

apresentação tempestiva do recurso seria no dia 15/02/2018. Convém 

ressaltar que por se tratar de autos eletrônicos a intimação eletrônica para 

a Fazenda Pública é considerada válida, para efeitos legais. In verbis: Art. 

183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo 

em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem 

terá início a partir da intimação pessoal. § 1º A intimação pessoal far-se-á 

por carga, remessa ou meio eletrônico. A resolução nº 185/2013 do CNJ 

assim dispõe: Art. 19. No processo eletrônico, todas as citações, 

intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, far-se-ão por 

meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. 

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o 

acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista 

pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1º 

do art. 9º da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Assim, por todo o 

exposto, deixo de receber o recurso inominado ante a sua 

intempestividade. Certifique-se o trânsito em julgado, em seguida, oficie-se 

os requeridos para que cumpram as determinações da sentença, 

conforme art. 12 da Lei nº 12.153/2009 no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena bloqueio de valores nas contas públicas [CPC/2015, art. 536, caput, 

c/c art. 52, III e IV, Lei nº 9.099/95]. Não cumprida a sentença e não 

havendo solicitação da parte autora para a execução da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. No caso de a requerente 

apresentar requerimento de cumprimento de sentença, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Nortelândia-MT, 01 de abril de 2018. Marina Carlos 

França Juíza de Direito em Substituição Legal
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ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NORTELANDIA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DECISÃO Número do Processo: 

1000040-93.2017.8.11.0031, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. REQUERENTE: ADRYMICHELLE BORGES DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NORTELANDIA, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Incialmente, chamo o feito a ordem, para sanar erro material havido 

na sentença sob id nº 11366278, com fundamento no art. 48, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, retificando o item “e”, que passa a ter a seguinte 

redação: “e) Condeno o requerido Município de Nortelândia ao pagamento 

de honorários advocatícios que arbitro em R$1.000,00, nos termos do § 8º 

do art. 85 do CPC, os quais serão revertidos ao Fundo Estadual da 

Defensoria Pública, uma vez que, Segundo o Superior Tribunal de Justiça 

são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a 

atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença (AgRg 

no REsp 1560033/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016)” Quanto ao recurso 

inominado interposto pelo Município de Nortelândia, verifico que padece de 

intempestividade, uma vez que o prazo para interposição de recurso nos 

Juizados da Fazenda Pública não é dotado de diferenciação especial, 

sendo, inclusive, contado de forma contínua. A Lei nº 12.153/2009, em 

seu art. 7º, dispõe que “Não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência 

de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias”. 
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Ademais, os Juizados da Fazenda Pública já firmaram seu entendimento 

acerca dos prazos processuais, ensejando o Enunciado nº 13 do Fórum 

Nacional de Juizados Especial da Fazenda Pública: ENUNCIADO 13 - A 

contagem dos prazos processuais nos Juizados da Fazenda Pública será 

feita de forma contínua, observando-se, inclusive, a regra especial de que 

não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública - art. 7º da Lei 

12.153/09 (XXXIX Encontro - Maceió-AL). Desta forma, tendo em vista que 

a publicação e a intimação eletrônica da sentença foram realizadas no dia 

31/01/2018, sendo o prazo para interposição de recurso inominado é de 

10 (dez) dias, conforme art. 42 da Lei nº 9.099/95, o prazo final para a 

apresentação tempestiva do recurso seria no dia 15/02/2018. Convém 

ressaltar que por se tratar de autos eletrônicos a intimação eletrônica para 

a Fazenda Pública é considerada válida, para efeitos legais. In verbis: Art. 

183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo 

em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem 

terá início a partir da intimação pessoal. § 1º A intimação pessoal far-se-á 

por carga, remessa ou meio eletrônico. A resolução nº 185/2013 do CNJ 

assim dispõe: Art. 19. No processo eletrônico, todas as citações, 

intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, far-se-ão por 

meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. 

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o 

acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista 

pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1º 

do art. 9º da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Assim, por todo o 

exposto, deixo de receber o recurso inominado ante a sua 

intempestividade. Certifique-se o trânsito em julgado, em seguida, oficie-se 

os requeridos para que cumpram as determinações da sentença, 

conforme art. 12 da Lei nº 12.153/2009 no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena bloqueio de valores nas contas públicas [CPC/2015, art. 536, caput, 

c/c art. 52, III e IV, Lei nº 9.099/95]. Não cumprida a sentença e não 

havendo solicitação da parte autora para a execução da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. No caso de a requerente 

apresentar requerimento de cumprimento de sentença, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Nortelândia-MT, 01 de abril de 2018. Marina Carlos 

França Juíza de Direito em Substituição Legal
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MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DECISÃO Numero do Processo: 

8010021-27.2017.8.11.0031 REQUERENTE: ATILANA LINS FERREIRA 

FORMIGHIERI, FLAVIO VINICIUS FONSECA DE SA REQUERIDO: KLAYTON 

MELZ ALVES ARRUDA 97207497172 Vistos. A parte requerida pretende 

os benefícios da justiça gratuita, declarando carecer de recursos para 

custear as despesas do processo sem prejuízo da manutenção de sua 

atividade. A gratuidade de justiça não tem mais previsão na Lei 1060/50, 

mas, sim, no Novo Código de Processo Civil, Seção IV, do Capítulo III, que 

dispõe sobre o benefício. Pela nova Lei Adjetiva Civil, o pressuposto para 

a concessão do benefício é a “insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, 

conforme dispõe o caput do art. 98. E pelo § 3º do art. 99 do NCPC, 

presume-se verdadeira a alegação de insuficiência quando realizada por 

pessoa natural, de modo que a concessão do benefício a pessoa jurídica 

é excepcional. O direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que 

for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, 

inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para 

extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e 

com base nisso deferir, ou não, a gratuidade da justiça. No caso concreto, 

verifica-se que muito embora o requerente pleiteie assistência judiciária 

gratuita alegando não ter condições de arcar com as custas processuais, 

não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência, 

como por exemplo a declaração de imposto de renda atualizada. Nesses 

casos, a orientação do STJ é no sentido de que deve ser demonstrada a 

miserabilidade, especialmente em se tratando de pessoa jurídica: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL.PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE. 

AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 

83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que 

em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é 

admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade 

de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que 

não foi demonstrado nos autos" (AgRg no REsp n. 1.509.032/SP, Relator 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2015, DJe 

26/3/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1069169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017) A jurisprudência do TJMT segue o 

mesmo sentido: AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM RECURSO ESPECIAL – PRESUNÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

ESTADO DE MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando 

de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade da justiça é 

excepcionalidade e depende da demonstração da impossibilidade de arcar 

com os encargos processuais, pois a presunção da hipossuficiência 

declarada é relativa. In casu, a agravante não comprovou a 

impossibilidade de arcar com as custas do processo. (AgR 16140/2017, 

VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 28/09/2017, Publicado no DJE 

17/10/2017) Desta forma, o pedido de justiça gratuita não merece guarida. 

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, verifico 

que de igual modo o recorrente não apresentou provas suficientes para 

demonstrar que condenação à obrigação de disponibilizar mídia com a 

filmagem do evento e o pagamento da indenização por dano moral trará 

dano irreparável, razão pela qual o recurso deverá ser recebido tão 

somente no efeito devolutivo, como diz a regra do art. 43 da Lei nº 

9.099/95. Ante o exposto, não evidenciada a miserabilidade necessária 

para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a 

parte autora recolha, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o preparo, 

sob pena de deserção, conforme art. 48, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 

Sobrevindo o comprovante de recolhimento do preparo, certifique-se sua 

tempestividade e intime-se a parte autora para que, querendo, apresente 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, certificado a 

tempestividade ou o decurso do prazo, remetam-se os autos 

imediatamente à E. Turma Recursal Única, com as nossas homenagens de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Nortelândia-MT, 01 de abril de 2018. Marina 

Carlos França Juíza de Direito

Sentença
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Processo Número: 1000030-49.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE MENDES DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE NORTELANDIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000030-49.2017.8.11.0031 REQUERENTE: MARIZETE MENDES DE LARA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NORTELANDIA, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Trata-se de Ação Obrigação de Fazer c.c. com pedido de Tutela 

de Urgência proposta por Marizete Mendes de Lara, em desfavor do 

Estado do Mato Grosso e Município de Nortelândia. Alega, em síntese, que 

em virtude de uma lesão em sua mandíbula (ameblastoma), foi submetida a 

uma reconstrução com enxerto ósseo de crista ilíca em 1988, todavia em 

decorrência do seu atual quadro clínico necessita de nova reconstrução 
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com Endoprotese customizada. Assim, entrou em contato com a 

Secretaria de Saúde do Município, porém, em resposta, o Município aduziu 

que o procedimento é de alta complexidade, não havendo recursos 

suficientes. Postulou, em razão disso, em sede de tutela antecipada e no 

mérito, seja determinado aos requeridos o imediato fornecimento da 

endoprótese customizada. O pedido de tutela de urgência foi indeferido 

conforme decisão lançada no id nº 9516955. A autora apresentou recurso 

de agravo de instrumento (id nº 9879841). Em sede tutela de urgência 

antecipatória o Juiz relator do recurso determinou o fornecimento de 

reconstrução na articulação temporamandibula com endoprótese 

customizada (id nº 9925530). O Município de Nortelândia apresentou a 

contestação no id nº 10242525, arguindo a preliminar de ilegitimidade 

passiva do município e no mérito pugnando pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Certificou-se o decurso do prazo para o Estado de Mato 

Grosso apresentar contestação (id nº 11478560). A autora apresentou 

impugnação às contestações no id nº 11685779. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório do necessário. Fundamento. Decido. De início é 

necessário decidir quanto a decretação de revelia do Estado de Mato 

Grosso. Compulsando os autos, nota-se que o Estado de Mato Grosso 

não apresentou defesa nos autos, motivo pelo qual, DECRETO a sua 

revelia, entretanto, deixo de aplicar o efeito do artigo 344 do NCPC (reputar 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora), o que faço com fulcro 

no inciso II, do artigo 345, do mesmo Código. Cumpre observar que o 

presente feito prescinde de dilação probatória, haja vista que embora 

contenha matéria de fato e de direito, está suficientemente instruído para 

receber o julgamento, consoante prevê o art. 355, I, do NCPC. Antes de 

adentrar a análise do mérito da demanda se faz necessário julgar as 

matérias preliminares suscitadas. Da falta de interesse de agir em face do 

Município de Sorriso e a carência da ação pela ilegitimidade passiva. Tal 

pleito não merece guarida. Explico melhor. Efetivamente, partindo do 

pressuposto elementar de que a implementação de políticas públicas 

sociais e econômicas, voltadas à concretização do direito à saúde, 

compete, em caráter de solidariedade que deriva da própria dicção do 

texto constitucional (art. 23, inciso II e art. 196, ambos da CRFB/88), à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, depreende-se 

que qualquer um dos entes federados, de acordo com as particularidades 

que envolvem o caso em concreto, pode perfeitamente compor, isolada ou 

conjuntamente, o pólo passivo da demanda que visa a viabilizar, de modo 

gratuito, a realização de cirurgia indispensável. Portanto, incumbe ao 

cidadão direcionar a demanda contra quem melhor lhe aprouver, de 

acordo com a sua conveniência e interesse. A guisa de ilustração, a 

corroborar tais assertivas, colho do repertório de jurisprudência dos 

Tribunais Estaduais, os seguintes precedentes, os quais versam a 

respeito de situações análogas à presente: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. 

LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 

DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ) ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO 

GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DE FORNECIMENTO DE FÁRMACO PARA TRATAMENTO 

ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA 

FEDERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. (STF - ARE: 851613 SC , Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, 

Data de Julgamento: 03/02/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: 

DJe-033 DIVULG 19-02-2015 PUBLIC 20-02-2015) Também, nesse sentido, 

as seguintes decisões monocráticas: AI n° 817.241/RS, Relator o Ministro 

Joaquim Barbosa, DJe de 14/10/10; RE n° 839.594/MG, Relatora a Ministra 

Cármen Lúcia, DJe de 3/3/11, e AI n° 732.582/SP, Relatora a Ministra Ellen 

Gracie, DJe de 17/3/11. Desta feita, REJEITO as preliminares suscitadas 

pelo requerido. Superadas as matérias preliminares passo a análise do 

mérito para julgamento antecipado do mérito, eis que não é necessária a 

dilação probatória. Em função da idealização do primado do direito à vida 

como um dos núcleos essenciais da Constituição Federal, e de seu 

correlato direito à saúde (art. 6.° e art. 196, ambos da CRFB/88), ambos 

consectários naturais e diretos do princípio da dignidade da pessoa 

humana (art. 1.°, inciso III da CRFB/88), desponta a idéia, de cunho 

inevitável, de predomínio absoluto daquelas concepções que privilegiem 

direitos, garantias e liberdades individuais em detrimento de noções 

transpessoalistas de Estado; o direito à vida e à saúde, de acordo com o 

feitio constitucional, ganha o “status” de primazia absoluta e sobrepõe-se 

aos demais direitos individuais, de modo que irradia seus efeitos no seu 

mais amplo espectro, de forma imediata e integral, independentemente de 

restrições de ordem legal e/ou administrativas. Por conseguinte, diante 

desta perspectiva estrutural, ao Estado democrático pesa o dever de 

assegurar, na sua mais ampla feição e amplitude, o direito à saúde a todos 

os indivíduos, indistintamente, na medida em que deve providenciar a 

implementação de ações e políticas públicas que promovam e garantam, 

de modo universal e em igualdade de acesso, a consecução de tal direito 

a todos os cidadãos. Sintetizando a matéria, pode-se retratar 

representando que, ao Estado incumbe o encargo de viabilizar, de modo 

gratuito e irrestrito, em prol de uma generalidade de pessoas que 

necessitarem, assistência farmacêutica e médico-hospitalar, mediante o 

fornecimento de medicamentos, acesso à supervisão por profissional da 

área da saúde e/ou de intervenções cirúrgicas, indispensáveis à 

prevenção, ao tratamento, à habilitação ou à reabilitação do indivíduo. 

Nesse idêntico sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Egrégio 

STF, cuja ementa transcrevo: “O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA 

CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - 

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 

indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 

Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 

DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático 

da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 

todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 

promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, 

A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À 

PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER 

CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O 

reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição 

gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos 

fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e 

representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário 

de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 

nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria 

humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF”.(STF, 

Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 2.ª Turma, 

Relator: Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, fonte DJ de 

02/02/2.007, p. 140). Os outros Tribunais têm decido também nesse 

sentido: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. UNIÃO, ESTADO DE MINAS 

GERAIS E MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 

E DIFUSO, CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CABIMENTO. PERDA 

DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. (TRF-1 - AC: 143227720124013803 MG 

0014322-77.2012.4.01.3803, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 19/02/2014, QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF1 p.382 de 13/03/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

CONSTITUCIONAL. IDOSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 916 de 1053



GRANDE DO SUL E DO MUNICÍPIO. O direito à saúde é assegurado a 

todos, devendo os necessitados receber do ente público o tratamento 

necessário. Aplicação do artigo 196 da Constituição Federal. O Estado e o 

Município possuem legitimidade passiva para a demanda visando a 

realização de cirurgia por necessitado. Posição do 11º Grupo Cível. 

Precedentes do TJRGS, STJ e STF. (TJ-RS - AC: 70047817499 RS , 

Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 21/03/2012, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 23/03/2012) Menciono ainda, neste cerne, a obra de Ana Paula De 

Barcellos: "Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma 

contingência que não se pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em 

conta ao afirmar que algum bem pode ser exigido judicialmente, assim 

como o magistrado, ao determinar seu fornecimento pelo Estado. Por outro 

lado, não se pode esquecer que a finalidade do Estado ao obter recursos, 

para, em seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de serviços, 

ou qualquer outra política pública, é exatamente realizar os objetivos 

fundamentais da Constituição. A meta central das Constituições modernas, 

e da Carta de 1988 em particular, pode ser resumida, como já exposto, na 

promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de partida está em 

assegurar as condições de sua própria dignidade, que inclui, além da 

proteção dos direitos individuais, condições materiais mínimas de 

existência. Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o 

mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos 

prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se 

poderá discutir, relativamente aos recursos remanescentes, em que 

outros projetos se deverá investir. O mínimo existencial, como se vê, 

associado ao estabelecimento de prioridades orçamentárias, é capaz de 

conviver produtivamente com a reserva do possível.” Desta forma, não há 

que se falar em incompatibilidade com a efetivação de políticas públicas. 

Pois bem, tracejadas tais premissas, ao excursionar o exame a respeito 

do cipoal de circunstâncias que envolvem o caso submetido à apreciação, 

verifica-se que a paciente submeteu-se a avaliação médica, subscrita por 

profissionais da área médica e devidamente habilitados para o 

desempenho de tal mister, nos quais restou evidenciado que ela necessita 

da reconstrução com aplicação da endoprótese, objeto da presente 

demanda Tais assertivas decorrem, fundamentalmente, não só do 

conteúdo dos documentos anexados nos autos, mas também como forma 

de ofertar vazão ao princípio do ônus da impugnação especifica dos fatos 

aduzidos na peça inicial, entalhado no art. 302 do Código de Processo 

Civil, o qual sinaliza que todos aqueles fatos articulados pela parte 

requerente na petição inicial que não foram objeto de oposição e/ou 

resistência esmiuçada reputar-se-ão como sendo verdadeiros, mediante a 

predileção de presunção “juris tantum”. Assim, como forma de emprestar 

efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, 

considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi 

deduzido, é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inicial, resolvendo seu mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de: a) CONFIRMAR 

a tutela de urgência concedida nestes autos, e por fim CONDENAR o 

Estado de Mato Grosso e o Município de Nortelândia a providenciem as 

medidas necessárias, com URGÊNCIA, para realização de reconstrução 

na articulação temporamandibula com endoprótese customizada. b) Diante 

da condenação dos requeridos na obrigação de fazer acima, em caso de 

descumprimento, haverá o bloqueio de valores nas contas públicas, 

devendo a parte autora observar nos orçamentos, que os mesmos não 

extrapolem o valor praticado pelos planos de saúde nos termos, nos 

termos dos artigos 13 e 14 do Provimento 02/2015-CGJ. c) Deixo de 

condenar os requeridos em custa e honorários advocatícios, porque 

incabíveis no rito da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente por força 

do art. 27 da Lei nº 12.153/09. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, § 3º, II e III do NCPC. Transitada em 

julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nortelândia/MT, 01 de abril de 2018. Marina Carlos França Juíza de Direito 

em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000071-16.2017.8.11.0031 REQUERENTE: ZELIA CASSIANO BEZERRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, passo a analisar a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial para o julgamento da presente matéria, 

arguida pela parte requerida. Aduz a requerida que a necessidade de 

prova pericial neste caso afasta a competência do juízo por se tratar de 

prova complexa, sem previsão no rito dos Juizados Especiais sendo esta 

Justiça Especializada apta somente aos casos de menor complexidade. 

Os argumentos da requerida não merecem prosperar, tendo em vista é 

perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis, conforme art. 35 da Lei nº 9.099/95. De outro 

norte resta salientar que é o Juiz o destinatário final das provas a quem 

cabe analisar a conveniência ou necessidade da produção de provas. 

Ademais, cuidando-se os autos de ação de indenização por danos morais 

em decorrência de suposta interrupção de energia elétrica, não se pode 

dizer que tal matéria possui alta complexidade. Assim, afasto a preliminar 

de incompetência deste Juízo. Pois bem, não havendo outras questões 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, bem como por verificar que as 

partes são legitimas e estão devidamente representadas, passo a analise 

do mérito. O Autor alega que o fornecimento de energia elétrica foi 

interrompido em decorrência de um rompimento no cabo de transmissão de 

energia, aduzindo que solicitou por duas vezes o comparecimento de 

funcionários da concessionária para corrigir o problema, todavia 

permaneceu por mais de 35 (trinta e cinco) horas sem energia elétrica em 

sua residência. Informa que sofreu danos de ordem moral, uma vez que 

no momento da interrupção de energia recebia familiares em sua casa, 

requerendo a compensação dos danos. A requerida alega a ausência de 

prova da interrupção de energia elétrica, bem como a ausência do prova 

do dano moral sofrido. Tratando-se de relação de consumo, deverá a 

matéria e o contexto probatório ser valorado conforme exige o Código de 

Defesa do Consumidor. Sobre o julgamento antecipado da lide, este é 

perfeitamente cabível, conforme entende o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE 

DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - MÉRITO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR 

CONFIGURADA – PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUN INDENIZATÓRIO 

– CABIMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSOS PARCIALMENTE 

PROVIDOS APENAS QUANTO À REDUÇÃO DO DANO MORAL. O 

julgamento antecipado da lide não acarreta o Cerceamento do direito de 

defesa quando a dilação probatória mostra-se desnecessária em virtude 

da matéria discutida nos autos ser predominantemente de direito, havendo 

elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador. 

Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de 

legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da Apelada nos 

cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de 

indenizar. Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição 

indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se 

exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa. Constatado que o 

valor arbitrado a título de dano moral não atende aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração a 

capacidade socioeconômica das partes – a sua redução é medida que se 

impõe. Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus 

sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela parte ré, restando a 

parte autora vencedora em seus pedidos formulados na exordial. (Ap 

39647/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 

25/04/2017) (grifei) Em que pese a matéria nos autos permitir a aplicação 
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do ônus da prova, a escassez de provas juntadas pela parte requerida 

por si só não tem o condão de dar verossimilhança às alegações iniciais. 

Isso porque a inversão dos ônus da prova é instrumento que serve para 

facilitar a defesa do consumidor, o que não o exime de trazer aos autos 

prova mínima de suas alegações. Desta forma, cabia ao Autor trazer 

prova mínima de que, na sua casa, houve interrupção do fornecimento de 

energia elétrica por motivo injustificado, ônus do qual não se desincumbiu 

(art. 373, I, do CPC). Ao contrário, o autor em sua peça de impugnação 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide, rejeitando a produção de 

novas provas neste feito. Salutar mencionar que a alegada interrupção 

dos serviços era de fácil obtenção probatória, porquanto bastava arrolar 

um vizinho ou alguém próximo a sua residência que tenha presenciando a 

situação, devendo o Autor arcar com o ônus de sua inércia. Desta forma, 

sem provas fato causador do dano, tampouco do alegado dano sofrido 

não há como condenar a concessionária de serviços públicos. Nesse 

sentido: CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. RÉ 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA (ARTIGO 333, INCISO II, 

DO CDC). INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS 

AFASTADOS. Considerando que a inversão do ônus da prova serve para 

facilitar a defesa do consumidor, o que não o exime de trazer aos autos 

prova mínima de suas alegações, cabia à autora, diante da impugnação do 

relatório de suspensão de fornecimento de energia elétrica, ter trazido ao 

feito, pelo menos uma testemunha (v.g. vizinho que tenha presenciado a 

ausência de luz) a fim de dar verossimilhança as suas alegações iniciais. 

No entanto, não vindo aos autos tal prova, porquanto a única que produziu 

corresponde ao depoimento de seu marido, o qual, sem outros meios 

probatórios, não tem o condão de demonstrar que houve interrupção 

injustificada no serviço de energia elétrica. Portanto, tem-se presente a 

ausência de responsabilidade da ré (artigo 14, §3º, inciso I, do CDC), 

motivo pelo qual a indenização extrapatrimonial resta afastada. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJRS - Recurso Inominado, Terceira 

Turma Recursal Cível, Rel. Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 

21/08/2014) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos 

na peça inicial, resolvendo o mérito, nos termo do art. 487, I, do CPC. Deixo 

de condenar em custas e honorários, porque incabíveis neste rito (art. 55 

da Lei nº 9.099/95). Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Nortelândia/MT, 01 de abril de 2018. Marina Carlos 

França Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 012/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Kendi Ishikawa, Juiz de Direito 

e Diretor do Foro da Comarca de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei.

CONSIDERANDO que o servidor Wilson de Oliveira Nascimento, mat. 2705, 

designado para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto da Vara 

Única desta Comarca, encontra-se afastado no período de 02.04.2018 a 

04.04.2018, em face de usufruto de compensatórios.

RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor Deikson Lourenço dos Santos, mat. 27.270, 

Analista Judiciário, para exercer a função de Gestor Judiciário em 

Substituição Legal, para assinar certidões, expedientes e praticar os 

demais atos relativos à função no período de 02.04.2018 a 04.04.2018, 

durante o afastamento do titular.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Remetendo cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Nova Canaã do Norte, 27 de março de 2018.

Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46492 Nr: 836-60.2013.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL LIMA DAS MERCES, LAILTON 

FREITAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GENIVAL LIMA DAS MERCES, Cpf: 

29939682204, Rg: 1904237, Filiação: Virgilina Alves das Merces e Jose 

Lima das Merces, data de nascimento: 01/02/1962, brasileiro(a), natural de 

Maringá-PR, casado(a), carpinteiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: “... O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

oferece denúncia em face de GENIVAL LIMA DAS MERCES e LAILTON 

FREITAS DOS SANTOS, alegando que, consta do inquérito policial que no 

dia 30 de setembro de 2013, por volta das 23h20min., na Av. Senador Julio 

Campos, na entrada do bairro Jardim das Flores, nesta cidade de Nova 

Canaã do Norte, o denunciado Genival Lima das Merces foi flagrado por 

policiais militares conduzindo um automovel modelo Tempra, cor vermelha, 

placas CDA 5163, e o denunciado Lailton Freitas dos Santos conduzindo 

um veículo GM/Celta, placas AOZ 5658, sem possuir habilitação ou 

permissão para conduzir veículo automotor, bem assim sob a influência de 

bebida alcoólica ou substância de efeito análogo, colocando em potencial 

perigo a incolumidade pública. ...Ante o exposto o Ministério Público 

denuncia Genival Lima das Merces e Lailton Freitas dos Santos, como 

incursos nos artigos 306 e 309 da Lei 9.503/97, na forma do artigo 69 do 

Código Penal.

Despacho: Vistos.DEFIRO o pleito ministerial à fl. 90, em razão de várias 

tentativas de localização do acusado que restaram infrutíferas (fls. 52, 76 

e 88).CITE-SE o réu, GENIVAL LIMA DAS MERCES, por edital com prazo de 

15(quinze) dias, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.Após, decorrido o prazo editalício, em não havendo manifestação, 

venham-me os autos conclusos para a nomeação de advogado dativo. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cecília Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 27 de março de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57684 Nr: 1697-07.2017.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDGCDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSSIELY LONGHINI CARLOS 

POSSAMÃE - OAB:19968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta precatória expedida para a comarca de Alta 

Floresta-MT (ref: 48) , com a finalidade de proceder à INTIMAÇÃO da 

advogada nomeada Franssiely Longhini Carlos Possamãe para 

comparecer a audiência redesignada para o dia 03 de abril de 2018, às 

15:00 horas ainda não foi devolvida para esta comarca, porém, em 

consulta ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, constatei que a 

missiva foi distribuída no juízo deprecado sob o n. 657-11.2018.811.0007 

Código: 163222, tendo a causídica sido intimada para comparecer à 

solenidade, conforme extrato em anexo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56742 Nr: 1198-23.2017.811.0090

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:19819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A manifestação retro do Ministério Público não contemplou o pedido de 

expedição de alvará para venda da cota pertencente à faleciada da 

empresa D.L. Kalsing & Kuffel Ltda.

Assim, dê-se vista uma vez mais dos autos ao Ministério Público para que 

se manifeste especificamente sobre o referido pleito, por haver interesse 

de incapaz, na dicção do art. 178, inciso II, do NCPC, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, em razão dos prejuízos advindos à empresa acima 

declinada que lhe causam a irregularidade do quadro societário.

Certifique a zelosa Secretaria Judicial quanto ao cumprimento da decisão 

de fl. - Ref: 4, no que se refere à intimação da Fazenda Pública.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46563 Nr: 908-47.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA SANTOS BISPO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a petição de fls. 80/82, com fundamento 

no art. 534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor.

Proceda-se ao necessário.

 Cumpra-se.

Nova Canaã do Norte, 29 de março de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35535 Nr: 19-98.2010.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINDO CARLOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR PINHEIRO SEGANTINE - 

OAB:13570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.

 Ante o teor da certidão à fl. 126, dada a impossibilidade de promover a 

intimação da parte autora, Alcindo Carlos Pereira, intime-se o advogado 

para comprovar a transferência das parcelas atrasadas àquela no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Nova Canaã do Norte, 29 de março de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46544 Nr: 889-41.2013.811.0090

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA LEITIS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON VIEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.

Deixo de analisar, por ora, o esboço da partilha.

É que, da análise dos autos, verifica-se que foi autorizada a venda de 

15.000 (quinze mil) sacas de feijão em nome do falecido, em que o valor 

arrecadado deveria ser depositado integralmente em conta bancária de 

titularidade da inventariante para posterior prestação de contas (fl. 144).

Entanto, no esboço da partilha, a inventariante informou que o referido 

valor foi empregado na quitação do saldo devedor junto ao Banco do 

Brasil e dívidas correntes do espólio, afirmando que as contas serão 

prestadas ao final.

Todavia, aparentemente houve descumprimento da ordem judicial que 

determinou o depósito integral daquela venda dos grãos, razão pela qual 

DETERMINO à inventariante a respectiva prestação de contas por meio de 

demonstrativo discriminado, notas fiscais e recibos de pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Nova Canaã do Norte, 29 de março de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 25866 Nr: 57-57.2003.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina de Souza Dellatesta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO D AQUI 

-PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT. 1611678

 Vistos.

Sentença prolatada nos autos em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 25963 Nr: 61-94.2003.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MORÁS BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dílson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5416-M

 Vistos.

Sentença prolatada nos autos em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa
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 Cod. Proc.: 31360 Nr: 577-80.2004.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MACHADO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dílson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5416-M

 Vistos.

Decisão prolatada nos autos em apenso Código 49636.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33981 Nr: 139-15.2008.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AREDES FERREIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e, por consequência, determino o 

prosseguimento do cumprimento de sentença ou da execução.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISADVIRTA-SE o(a) nobre causídico(a) MARIA ERCÍLIA 

COTRIM GARCIA STROPA, OAB/MT nº 8048-B, de que a execução de 

valores calculada em manifesto desrespeito às decisões jurisdicionais, 

caso verificada em QUAISQUER OUTROS PROCESSOS, será punida como 

ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, cabendo ao magistrado 

fixar multa de até 20% (vinte por cento) do valor causa, ou, se irrisório ou 

inestimável, de até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo, sem prejuízo 

de sanções criminais, civis e processuais, tudo na determinação do art. 

77, inciso IV, §§ 1º, 2º e 5º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34116 Nr: 271-72.2008.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAIZINHO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença prolatada nos autos em apenso.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45326 Nr: 713-96.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão prolatada nos autos em apenso Código 49622.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46426 Nr: 768-13.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FAGUNDES LOPES BELETATO, JAIR BELETATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão prolatada nos autos em apenso Código 49560.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49022 Nr: 384-79.2015.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina de Souza Dellatesta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS e 

JULGO PROCEDENTE os embargos à execução opostos, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e, por consequência, 

determino o prosseguimento da execução nos autos principais sob o nº 

57-57.2003.811.0090 - Código 25866.IV -  DISPOSIÇÕES 

FINAISADVIRTA-SE o(a) nobre causídico(a) MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA, OAB/MT nº 8048-B, de que a execução de valores 

calculada em manifesto desrespeito às decisões jurisdicionais, caso 

verificada em QUAISQUER OUTROS PROCESSOS, será punida como ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, cabendo ao magistrado fixar 

multa de até 20% (vinte por cento) do valor causa, ou, se irrisório ou 

inestimável, de até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo, sem prejuízo 

de sanções criminais, civis e processuais, tudo na determinação do art. 

77, inciso IV, §§ 1º, 2º e 5º, do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49560 Nr: 570-05.2015.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FAGUNDES LOPES BELETATO, JAIR 

BELETATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS e 

JULGO PROCEDENTE os embargos à execução opostos, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e, por consequência, 

determino o prosseguimento da execução nos autos principais sob o nº 

768-13.2013.811.0090 - Código 49426.IV - DISPOSIÇÕES FINAISDado o 

provimento integral, CONDENO a parte impugnada/embargada ao 

pagamento das custas e despesas processuais, na dicção do art. 82, 

“caput”, do NCPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados 

em 10% (dez por cento) do valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido, com fulcro no inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC, pois 

que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar 

da prestação do serviço, manejado os embargos pela Procuradoria 

Federal Especializada de Sinop; c) bom o grau de zelo do profissional e o 

trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço 

fornecido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49622 Nr: 595-18.2015.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS DORES FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 
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FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS e 

JULGO PROCEDENTE os embargos à execução opostos, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e, por consequência, 

determino o prosseguimento da execução nos autos principais sob o nº 

713-96.2012.811.0090 - Código 45326.IV - DISPOSIÇÕES FINAISDado o 

provimento integral, CONDENO a parte impugnada/embargada ao 

pagamento das custas e despesas processuais, na dicção do art. 82, 

“caput”, do NCPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados 

em 10% (dez por cento) do valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido, com fulcro no inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC, pois 

que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar 

da prestação do serviço, manejado os embargos pela Procuradoria 

Federal Especializada de Sinop; c) bom o grau de zelo do profissional e o 

trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço 

fornecido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49623 Nr: 596-03.2015.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAIZINHO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS e 

JULGO PROCEDENTE os embargos à execução opostos, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e, por consequência, 

determino o prosseguimento da execução nos autos principais sob o nº 

271-72.2008.811.0090 - Código 34116.IV - DISPOSIÇÕES 

FINAISADVIRTA-SE o(a) nobre causídico(a) MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA, OAB/MT nº 8048-B, de que a execução de valores 

calculada em manifesto desrespeito às decisões jurisdicionais, caso 

verificada em QUAISQUER OUTROS PROCESSOS, será punida como ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, cabendo ao magistrado fixar 

multa de até 20% (vinte por cento) do valor causa, ou, se irrisório ou 

inestimável, de até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo, sem prejuízo 

de sanções criminais, civis e processuais, tudo na determinação do art. 

77, inciso IV, §§ 1º, 2º e 5º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49635 Nr: 600-40.2015.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MORÁS BOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS e 

JULGO PROCEDENTE os embargos à execução opostos, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e, por consequência, 

determino o prosseguimento da execução nos autos principais sob o nº 

61-94.2003.811.0090 - Código 25963.IV -  DISPOSIÇÕES 

FINAISADVIRTA-SE o(a) nobre causídico(a) MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA, OAB/MT nº 8048-B, de que a execução de valores 

calculada em manifesto desrespeito às decisões jurisdicionais, caso 

verificada em QUAISQUER OUTROS PROCESSOS, será punida como ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, cabendo ao magistrado fixar 

multa de até 20% (vinte por cento) do valor causa, ou, se irrisório ou 

inestimável, de até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo, sem prejuízo 

de sanções criminais, civis e processuais, tudo na determinação do art. 

77, inciso IV, §§ 1º, 2º e 5º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49636 Nr: 601-25.2015.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MACHADO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS e 

JULGO PROCEDENTE os embargos à execução opostos, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e, por consequência, 

determino o prosseguimento da execução nos autos principais sob o nº 

577-80.2004.811.0090 - Código 31360.IV - DISPOSIÇÕES 

FINAISADVIRTA-SE o(a) nobre causídico(a) MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA, OAB/MT nº 8048-B, de que a execução de valores 

calculada em manifesto desrespeito às decisões jurisdicionais, caso 

verificada em QUAISQUER OUTROS PROCESSOS, será punida como ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, cabendo ao magistrado fixar 

multa de até 20% (vinte por cento) do valor causa, ou, se irrisório ou 

inestimável, de até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo, sem prejuízo 

de sanções criminais, civis e processuais, tudo na determinação do art. 

77, inciso IV, §§ 1º, 2º e 5º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60176 Nr: 424-56.2018.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDV, CPDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, a fim de se 

aferir eventual hipossuficiência, pois o fato de a mesma ser estudante não 

a inibe de trabalhar e auferir renda. Além disso, em se tratando de pessoa 

casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos 

comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.(...) 

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e CAGED, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade 

de todos os demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58023 Nr: 1873-83.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:19819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, a fim de se 

aferir eventual hipossuficiência, pois o fato de a mesma ser estudante não 

a inibe de trabalhar e auferir renda. Além disso, em se tratando de pessoa 

casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos 

comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.(...) 

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e CAGED, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade 

de todos os demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50467 Nr: 15-51.2016.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, deixo de analisar por ora o pedido de ratificação da 

gratuidade da justiça outrora concedida e DEFIRO o prazo de mais 15 

(quinze) dias para a respectiva comprovação.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56768 Nr: 1208-67.2017.811.0090

 AÇÃO: Alteração do Regime de Bens->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LK, DLK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:19819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil para ALTERAR o regime de comunhão universal 

para comunhão parcial de bens do casamento entre LEANDRO KUFFEL e 

DANIELI LUIZA KALSING.IV - DISPOSIÇÕES FINAISCONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, na dicção do 

art. 82, “caput”, do NCPC, sem condenação em honorários advocatícios 

por se tratar de jurisdição voluntária, devendo as despesas serem 

rateadas entre os interessado, na forma do art. 88 do citado Estatuto 

Processual Civil.Intime-se a parte autora.Cientifique-se o Ministério 

Público.Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.Publique-se.Após o trânsito em julgado da 

sentença, expeça-se mandado(s) de averbação ao(s) cartório(s) de 

registro civil e de imóveis, e, caso qualquer dos cônjuges seja empresário, 

ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, nos termos 

art. 734, § 3º, do NCPC.Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47347 Nr: 503-74.2014.811.0090

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista aos advogados das partes para manifestação 

acerca do laudo apresentado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47288 Nr: 459-55.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Ante o exposto, homologada a transação penal ofertada pelo Ministério 

Público, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUIZ ANTONIO DA CUNHA, 

com fundamento no art. 61, "caput", do CPP. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Deixo de condenar a parte ré em custas e despesas processuais, em 

face do provimento específico extintivo da punibilidade.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76230 Nr: 500-77.2018.811.0091

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Juventude do 

Município de Nova Bandeirantes-MT, Sandro Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, DEFIRO a expedição do respectivo alvará, determinando-se ao 

requerente que atenda às determinações insertas no Estatuto da Criança 

e Adolescente (Lei 8.069/90) e na Portaria nº 32/2017/DF/NMV.O Conselho 

Tutelar deverá comunicar a esse juízo o descumprimento de quaisquer 

normas previstas no Estatuto da Criança e Adolescente (Lei n. 8.069/90) 

ou à Portaria nº 32/2017/DF/NMV.Ciência ao Ministério Público.Sirva a 

cópia da presente decisão como Alvará, devendo o requerente afixá-la 

local visível e de acesso ao público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se 
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os interessados e o Conselho Tutelar. Cumpra-se.Nova Monte Verde, 27 

de março de 2018.Bruno César Singulani FrançaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75998 Nr: 331-90.2018.811.0091

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldina Zanrosso - ME, Aldina Zanrosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, DEFIRO a expedição do respectivo alvará COM VALIDADE DE 180 

DIAS, determinando-se ao requerente que atenda às determinações 

insertas no Estatuto da Criança e Adolescente (Lei 8.069/90) e na Portaria 

nº 32/2017/DF/NMV.O Conselho Tutelar deverá comunicar a esse juízo o 

descumprimento de quaisquer normas previstas no Estatuto da Criança e 

Adolescente (Lei n. 8.069/90) ou à Portaria nº 32/2017/DF/NMV.Ciência ao 

Ministério Público.Sirva a cópia da presente decisão como Alvará, 

devendo o requerente afixá-la local visível e de acesso ao 

público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se os interessados e o Conselho 

Tutelar. Cumpra-se.Nova Monte Verde, 27 de março de 2018.Bruno César 

Singulani FrançaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70778 Nr: 1044-36.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Ivan Tristão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O, Mauricio de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 02 de agosto de 2018 ás 

16h10.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66234 Nr: 1938-80.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Océlio Inácio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 10 de agosto de 2018 ás 

17h.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70777 Nr: 1043-51.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Angelo Ronquigali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Rodrigues de Souza - 

OAB:16339, Mauricio de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 02 de agosto de 2018 às 

16h50.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72532 Nr: 297-52.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Sousa Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339, MAURICIO 

DE CARVALHO - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 02 de agosto de 2018 às 

17h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72849 Nr: 500-14.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Oliveira Trofino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 17 de agosto de 2018 ás 

14h.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66662 Nr: 209-82.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lori Tiedt Filipi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 10 de agosto de 2018 ás 

14h50.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69106 Nr: 19-85.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Benedito Altamiro Campanucci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 10 de agosto de 2018 ás 

15h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71768 Nr: 1723-36.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva do Carmo Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 10 de agosto de 2018 ás 

16h10.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72974 Nr: 588-52.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Antonio Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 10 de agosto de 2018 ás 

16h10.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72974 Nr: 588-52.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Antonio Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 10 de agosto de 2018 ás 

16h10.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72974 Nr: 588-52.2017.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Antonio Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 10 de agosto de 2018 ás 

16h10.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72974 Nr: 588-52.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Antonio Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 09 de agosto de 2018, às 

18h10.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73743 Nr: 1053-61.2017.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Itaúba- MT - Vara Única, Cooperativa de 

Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sônia Silveira de Oliveira Deodato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

Guia para deslocamento à Nova Bandeirantes (município) (R$390,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 404,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73212 Nr: 765-16.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Maria Sehn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GOMES NETO - 

OAB:16341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 765-16.2017.211.811.0091 - Código 73212

 DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 
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deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 17 de agosto de 2018 ás 

14h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72648 Nr: 375-46.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Alves Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 375-46.2017.211.811.0091 - Código 72648

 DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 17 de agosto de 2018 ás 

15h.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66810 Nr: 297-23.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Maria de Sousa Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DO AMARAL - 

OAB:36168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 297-23.2015.211.811.0091 - Código 66810

 DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 17 de agosto de 2018 ás 

15h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65436 Nr: 1301-32.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odina Marcelino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1301-32.2014.211.811.0091 - Código 65436

 DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 17 de agosto de 2018 ás 

13h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72541 Nr: 306-14.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339, MAURICIO 

DE CARVALHO - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 306-14.2017.811.0091 - Código 72541

 DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 02 de agosto de 2018 ás 

15h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 21 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72542 Nr: 307-96.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Celestrini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Rodrigues de Souza - 

OAB:16339, Mauricio de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 307-96.2017.811.0091 - Código 72542

 DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 02 de agosto de 2018 ás 

14h50.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 21 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72540 Nr: 305-29.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleyr Bernardo de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Rodrigues de Souza - 

OAB:16339, Mauricio de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 305-29.2017.811.0091 - Código 72540

 DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 02 de agosto de 2018 ás 

13h30.
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Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 21 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72536 Nr: 301-89.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Ferreira Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339, MAURICIO 

DE CARVALHO - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 301-89.2017.811.0091 - Código 72536

 DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 02 de agosto de 2018 ás 

14h10.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 21 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72534 Nr: 299-22.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarindo Crisostimo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339, MAURICIO 

DE CARVALHO - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 299-22.2017.811.0091 - Código 72534

 DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 10 de agosto de 2018 ás 

13h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72234 Nr: 123-43.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FORNAZIERI PICON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR PINHEIRO SEGANTINE - 

OAB:273735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 123-43.2017.811.0091 - Código 72234

 DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 09 de agosto de 2018 ás 

14h50.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 21 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66708 Nr: 236-65.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otelino Pereira Sandes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, JOSE RENATO SALICIO FABIANO - OAB:MT 

14474-A, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 236-65.2015.811.0091 - Código 66708

 DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 10 de agosto de 2018 ás 

17h50.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72539 Nr: 304-44.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O, Mauricio de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 304-44.2017.811.0091 - Código 72539

 DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 02 de agosto de 2018 ás 

18h10.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67267 Nr: 583-98.2015.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Tabaporã - MT - Vara Única, Luiz Lemes 

Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laurí Antônio Stuani - 

OAB:6117-B, Mauro Antonio Stuani - OAB:6.116-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:OAB/MT 3.688-A

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 
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o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

Guia para deslocamento à Nova Bandeirantes (município) (R$390,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 404,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 41525 Nr: 1263-25.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deonira Balbino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

Intimem-se os envolvidos para, em até 10 dias, manifestarem quanto à 

eventuais provas complementares. Registro que o silêncio importará no 

julgamento imediato.

Decorrido o lapso temporal acima fixado, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62283 Nr: 440-80.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Paulo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

Intimem-se os envolvidos para, em até 10 dias, manifestarem quanto à 

eventuais provas complementares. Registro que o silêncio importará no 

julgamento imediato.

Decorrido o lapso temporal acima fixado, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62299 Nr: 456-34.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Werlang

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

Intimem-se os envolvidos para, em até 10 dias, manifestarem quanto à 

eventuais provas complementares. Registro que o silêncio importará no 

julgamento imediato.

Decorrido o lapso temporal acima fixado, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 65536 Nr: 1389-70.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Martins Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

Considerando que os indeferimentos administrativos carreados às fls. 37 

e 39/41 se referem a benefício diverso do pretendido nestes autos, 

DETERMINO a intimação do polo ativo para anexar os que se referem ao 

objeto deste processo, em 30 dias.

Intime-se o INSS para ciência e manifestação acerca do estudo social e 

documentos coligidos às fls. 66/73, em 5 dias.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 65559 Nr: 1410-46.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMdOR, ALGdOR, Leiliane Zucoloto Rohr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir em até 10 dias, sob pena de preclusão. O silêncio acarretará 

julgamento imediato.

Após, voltem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 65708 Nr: 1518-75.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilse Antonichen Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para CONDENAR o Instituto Nacional de Previdência Social – INSS à 

implantação do benefício de aposentadoria por idade em favor da autora, 

com data do início do benefício em 09.05.2011, acrescidas as parcelas 

atrasadas dos juros moratórios e correção monetária, nos termos do 

Manual de cálculos da justiça federal, excluídas as parcelas já 

pagas.Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, 

observando o enunciado da Súmula 111 do STJ e os termos do artigo 85, 

§3º, I, do CPC.Procedimento isento de custas e despesas processuais, 

conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. Certificado o 

trânsito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença 

em 15 dias, ao arquivo com as anotações e baixas de estilo.Nos termos do 

art. 1.288 da CNGC: I) Ilse Antonichen Amaral; II) Aposentadoria por idade; 

III) Renda mensal de um salário mínimo nacional; IV) DIB – Requerimento 

administrativo em 09.05.2011; V) RMI – a calcular pelo INSS; VI) início do 

pagamento – 30 dias, a contar da intimação da presente 

sentença.Sentença sujeita à remessa necessária ante sua iliquidez.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 75998 Nr: 331-90.2018.811.0091

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldina Zanrosso - ME, Aldina Zanrosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 
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o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 02

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 28,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62750 Nr: 1359-06.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 

polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62756 Nr: 1362-58.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leticia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

 Trata-se de ação em que a parte autora deixou de impulsionar o feito. 

Conforme certificado nos autos, o polo ativo se mantendo inerte, ainda que 

intimado por meio do advogado constituído.

 É o relato do necessário. Fundamento e decido.

 Consoante relatado, a parte autora foi intimada para adotar as medidas 

necessárias para prosseguimento do processo, sob pena de extinção. 

Todavia, apesar de que ciente, não contribuiu para o andamento da feito.

O quadro em tela autoriza a conclusão de que não mais deseja o 

procedimento (ausência superveniente de interesse de agir), razão pela 

qual, nos termos do art. 485, VI do CPC, EXTINGO o processo sem 

resolução do mérito.

Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62770 Nr: 1372-05.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Carolina Corsetti dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 

polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62771 Nr: 1373-87.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 

polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62783 Nr: 1384-19.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele Ribas Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 

polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62793 Nr: 1394-63.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia de Melo Alves Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 

polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos do art. 485, VI do 
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CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62794 Nr: 1395-48.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene Vieira Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 

polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62801 Nr: 876-39.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislei Florencio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 

polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62813 Nr: 885-98.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estela Garcia Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 

polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62817 Nr: 890-23.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Greice Keli Souza Godinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 

polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62822 Nr: 895-45.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurcilei Vieira Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e ressaltando a inércia da parte demandante, nos 

termos do art. 485, VI do CPC, reconheço a ausência de interesse de agir 

e EXTINGO o processo sem resolução do mérito.Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62846 Nr: 916-21.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzamar Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 

polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62861 Nr: 928-35.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosicler Costa de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 929 de 1053



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 

polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62871 Nr: 936-12.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaura Vauroo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 

polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62872 Nr: 937-94.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francieli Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 

polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62874 Nr: 939-64.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozilene Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 

polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62879 Nr: 944-86.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ani Kelly Rocha Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 

polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62880 Nr: 945-71.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucimar Marques de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 

polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62881 Nr: 946-56.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Regina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 
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polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62882 Nr: 947-41.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivaneide Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 

polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62894 Nr: 956-03.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudiane de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 

polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 63130 Nr: 1175-16.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eledir do Carmo Cadena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 

polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 60905 Nr: 738-09.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacosinho Dechering

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 

polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 61107 Nr: 940-83.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Dan Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 

polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62515 Nr: 658-11.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mauri dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 

polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. 
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Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 65894 Nr: 1647-80.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauriza de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 

polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 73860 Nr: 1116-86.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Rodrigues de Souza - 

OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, querendo, IMPUGNAR à contestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74893 Nr: 1710-03.2017.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a convocação deste magistrado para participar do 

treinamento para a utilização do sistema do Banco Nacional de 

Monitoramento de Prisões - BNMP, no dia 19 de março, na cidade de 

Cuiabá/MT, redesigno audiência para o dia 08 de agosto de 2018, às 

13h30.

Cancele-se a audiência designada.

Proceda-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 60756 Nr: 589-13.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do art. 485, VI do CPC, reconheço a 

ausência de interesse processual e extingo o feito, sem resolução de 

mérito.Sem custas e honorários. MANTENHO INCÓLUME A TUTELA 

ANTECIPADA concedida nos autos até que haja o trânsito em julgado, a 

partir de quando estará REVOGADA.Ao final, arquive-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 69279 Nr: 105-56.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Aparecida Fontes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 

polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos dos arts. 321, 

parágrafo único e 485, VI do CPC, reconheço a ausência de interesse de 

agir e INDEFIRO a petição inicial. Sem custas e honorários. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 60955 Nr: 788-35.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do art. 485, VI do CPC, reconheço a 

ausência de interesse processual e extingo o feito, sem resolução de 

mérito.Sem custas e honorários. MANTENHO INCÓLUME A TUTELA 

ANTECIPADA concedida nos autos até que haja o trânsito em julgado, a 

partir de quando estará REVOGADA.Ao final, arquive-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 60322 Nr: 155-24.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Thibes Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Vistos em cooperação,

Odair Thibes Guedes foi denunciado como incurso nas sanções do art. 

155 “caput” do CP, por fato ocorrido em outubro de 2011.

 Consta da peça vestibular que o processado entrou na residência da 

vítima Thiago Alves de Souza Melo e subtraiu uma centrífuga, 

eletrodoméstico que não foi avaliado.

A Denúncia foi recebida em julho de 2012. Citado, o acusado apresentou 

resposta por meio de advogado dativo às fls. 79/83.

 O procedimento aguarda a designação de audiência de instrução.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 A reprimenda abstrata prevista para o delito apontado na exordial varia de 

01 a 04 anos de reclusão, o que gera prescrição em 08 anos pela sanção 

máxima.
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 Entretanto, atenta aos elementos constantes nos autos, inclusive aos 

procedimentos criminais instaurados em face do réu, constato que o 

mesmo é primário e que o valor do objeto material é baixo (vendeu por R$ 

200,00), fatos que autorizam a conclusão de que mesmo em caso de 

condenação, a sanção não ultrapassará dois anos (um ano acima do 

mínimo), o que caracteriza a causa extintiva da punibilidade em quatro 

anos, tempo já decorrido desde a derradeira interrupção do lapso 

prescricional.

 Com tais considerações, entendendo que a continuidade do procedimento 

não trará efetividade para atuação estatal, nos termos do art. 107, IV c/c 

art. 109, V, ambos do CP, extingo a punibilidade do processado.

 Sem custas. Tendo em vista a prontidão do advogado nomeado em razão 

da ausência de defensoria pública na comarca, condeno o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de seus honorários advocatícios, que fixo em 01 

URH (Tabela OAB/MT), devendo a secretaria expedir a respectiva 

certidão.

 Transitada em julgado, arquive-se, com as baixas inerentes.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 65258 Nr: 1160-13.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Ado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O, Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Vistos em cooperação, Trata-se de ação em que o polo ativo foi intimado 

pessoalmente para constituir novo patrono nos autos, contudo 

manteve-se inerte. É o relato do necessário. Fundamento e decido. A 

devida representação dos envolvidos no processo por advogado ou 

defensor público é essencial para a tramitação do processo. Por isso, o 

Código de Processo Civil determina que os juízes suspendam a ação caso 

constate irregularidade na representação das partes: “Art. 76. Verificada 

a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, 

o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja 

sanado o vício. § 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja 

na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber 

ao autor; (...)” A leitura do dispositivo transcrito permite a conclusão que 

se o autor estiver sem representação e deixar de constituir representante 

após determinação do juiz, o processo deverá ser extinto. Nesse sentido, 

trago à baila: (...) Feitas estas considerações e analisando detidamente os 

autos, vejo que o autor deixou de atender a decisão proferida à fl. 56, 

ainda que intimado, não nomeado novo representante. Ante o exposto, 

nos termos do art. 76, §1º, I, e do art. 485, IV, ambos do CPC, EXTINGO O 

FEITO, sem resolução de mérito. Sem custas e sem honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 38326 Nr: 48-48.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT, Luciano Alberto Jantorno - 

OAB:OAB/MT-12.229-A, Ronan Pagnani Trujillo - OAB:OAB/MT 

10.961-B, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

 Trata-se de demanda previdenciária em que a parte autora não 

compareceu para ser submetida à perícia médica. Em seguida, foi intimada 

por meio dos advogados para impulsionar o procedimento, mas quedou-se 

silente.

 Determinada a intimação pessoal, a demandante não foi localizada.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

 Consoante relatado, os advogados da parte autora foram intimados para 

adotar as medidas necessárias para prosseguimento do processo, sob 

pena de extinção (fl.141). Todavia, apesar de que cientes, não 

contribuiram para o andamento do feito. A autora, por sua vez, não 

compareceu na perícia e não foi encontrada no endereço constante nos 

autos.

 O quadro em tela autoriza a conclusão de que não há mais interesse de 

agir, razão pela qual, nos termos do art. 485, VI do CPC, EXTINGO o 

processo sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62756 Nr: 1362-58.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leticia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

 Trata-se de ação em que a parte autora deixou de impulsionar o feito, 

mesmo sendo intimada por meio de advogado e pessoalmente para tal 

medida.

 É o relato do necessário. Fundamento e decido.

 Consoante relatado, a parte autora foi intimada para adotar as medidas 

necessárias para prosseguimento do processo, sob pena de extinção. 

Todavia, apesar de ciente, não contribuiu para o andamento da feito.

O quadro em tela autoriza a conclusão de que não mais deseja o 

procedimento (ausência superveniente de interesse de agir), razão pela 

qual, nos termos do art. 485, VI do CPC, EXTINGO o processo sem 

resolução do mérito.

Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62851 Nr: 921-43.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gessica Roberta da Silva Davel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir em até 10 dias, sob pena de preclusão. O silêncio acarretará 

julgamento imediato.

Após, voltem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 41406 Nr: 1144-64.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Diassis Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

 NOMEIO a médica Dra. Mariana Reis Barreto, CRM-MT nº 9.327, com 

endereço profissional no PSF João Hunka Neto, localizado na Avenida 

Rondonópolis, Centro, nesta cidade, para efetuar perícia médica na parte 

autora, independentemente de compromisso, com base no artigo 468, do 

Código de Processo Civil em vigência.

Conforme critérios constantes da Resolução nº. 305 de 2014 do Conselho 
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da Justiça Federal, artigos 25 e 28, FIXO honorários periciais no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedido ofício para o 

pagamento junto a Justiça Federal (Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª 

Região).

Intime-se a profissional (com cópia dos quesitos a serem respondidos) 

para que, em até cinco dias, informe à secretaria a data e horário 

designados para o exame, para as devidas comunicações, oportunizando 

às partes a indicação de assistente técnico. O laudo deverá ser 

apresentado em até 30 dias após a perícia.

A parte autora deverá comparecer à perícia munida dos atestados 

médicos, laudos e exames que possua e sejam relacionados à patologia 

alegada.

Com o laudo:

 1 - Expeça-se o necessário para o pagamento dos honorários periciais.

 2 - Intimem-se as partes para manifestação em cinco dias, oportunidade 

em que deverão requerer complementação na atividade probatória, se 

desejarem, sob pena de preclusão.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 37587 Nr: 704-39.2009.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIdSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

 Maria Imaculada da Silva de Souza ajuizou demanda em face de Isaias de 

Souza, objetivando a separação judicial em junho de 2009, por meio da 

defensoria pública.

Recebida a inicial, o demandado não foi localizado para ser citado. Com a 

alteração inserida na CF, o polo ativo constituiu advogada e retificou o 

pedido para divórcio, que foi admitido, sendo determinada a citação, que 

novamente restou infrutífera.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Intime-se o polo ativo para, em até 10 dias, impulsionar o procedimento 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI 

do CPC.

 Decorrido o lapso temporal, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 36629 Nr: 1082-29.2008.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Rodrigues dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Genivaldo Conrado de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B, Thiago Pereira dos Santos - OAB:13388/MT

 Vistos em cooperação,

 Nos termos da decisão de fl. 68, intimem-se os envolvidos para 

manifestação em 5 dias acerca da proposta de honorários apresentada à 

fl. 69.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62940 Nr: 998-52.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Analdina dos Santos Peixoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Tendo em vista que o laudo de fl. 81 não esclareceu as indagações feitas 

por mieo dos quesitos apresentados, defiro o pedido de fl. 83 e NOMEIO a 

médica Dra. Mariana Reis Barreto, CRM-MT nº 9.327, com endereço 

profissional no PSF João Hunka Neto, localizado na Avenida Rondonópolis, 

Centro, nesta cidade, para efetuar perícia médica na parte autora, 

independentemente de compromisso, com base no artigo 468, do Código 

de Processo Civil em vigência.

Conforme critérios constantes da Resolução nº. 305 de 2014 do Conselho 

da Justiça Federal, artigos 25 e 28, FIXO honorários periciais no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedido ofício para o 

pagamento junto a Justiça Federal (Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª 

Região).

Intime-se a profissional (com cópia dos quesitos a serem respondidos) 

para que, em até cinco dias, informe à secretaria a data e horário 

designados para o exame, para as devidas comunicações, oportunizando 

às partes a indicação de assistente técnico. O laudo deverá ser 

apresentado em até 30 dias após a perícia.

A parte autora deverá comparecer à perícia munida dos atestados 

médicos, laudos e exames que possua e sejam relacionados à patologia 

alegada.

Com o laudo: 1 - Expeça-se o necessário para o pagamento dos 

honorários periciais. 2 - Intimem-se os envolvidos para manifestação em 

até cinco dias, prazo em que deverão manifestar quanto ao interesse na 

produção de outras provas, sob pena de preclusão.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 60480 Nr: 313-79.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRM, ARM, EdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivani Manoel dos Santos, Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Diante do exposto, nos termos do art. 485, VI do CPC, reconheço a 

ausência de interesse processual e extingo o feito, sem resolução de 

mérito.Sem custas e honorários. MANTENHO INCÓLUME A TUTELA 

ANTECIPADA concedida nos autos até que haja o trânsito em julgado, a 

partir de quando estará REVOGADA.Ao final, arquive-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62298 Nr: 455-49.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilede Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Tendo em vista que as intimações do perito anteriormente designado não 

tem se concretizado em outros processos deste juízo, NOMEIO em 

substituição, a médica Dra. Mariana Reis Barreto, CRM-MT nº 9.327, com 

endereço profissional no PSF João Hunka Neto, localizado na Avenida 

Rondonópolis, Centro, nesta cidade, para efetuar perícia médica na parte 

autora, independentemente de compromisso, com base no artigo 468, do 

Código de Processo Civil em vigência.

O mandado deverá ser instruído com cópia da presente decisão, da que 

fixou os critérios para a realização da perícia médica, observando 

procedimento nela firmado e os quesitos.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62418 Nr: 567-18.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David de Souza Mateus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de demanda previdenciária em que, durante o trâmite processual, 

veio a informação de que a pretensão foi alcançada por meio do processo 

6116-24.2014.4.01.3603, que tramitou perante o Juizado Especial Federal 

de Sinop-MT.

Intimado, o autor quedou-se silente.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Nos termos do art. 485, do CPC, ao verificar a ocorrência de coisa 

julgada, deverá o juiz extinguir o feito sem julgamento de mérito.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada; (...)”.

Feito tal registro abstrato, observo neste caderno processual, que restou 

comprovada a concessão judicial do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, sendo relevante assinalar que já houve 

trânsito em julgado da sentença proferida pelo juízo federal (fls. 175/177).

Ante o exposto e sem delongas, com fulcro no art. 485 do CPC, EXTINGO 

O FEITO, sem resolução de mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. 

Contudo, diante da gratuidade, suspendo a exigibilidade do ônus, nos 

termos do §3º, do art. 98, do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62500 Nr: 644-27.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Alencar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Tendo em vista a impossibilidade de intimação do perito anteriormente 

designado, revogo a nomeação anterior e NOMEIO em substituição, a 

médica Dra. Mariana Reis Barreto, CRM-MT nº 9.327, com endereço 

profissional no PSF João Hunka Neto, localizado na Avenida Rondonópolis, 

Centro, nesta cidade, para efetuar perícia médica na parte autora, 

independentemente de compromisso, com base no artigo 468, do Código 

de Processo Civil em vigência.

O mandado deverá ser instruído com cópia, a presente decisão e da que 

fixou os critérios para a realização da perícia médica, observando 

procedimento nela firmado e os quesitos.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62501 Nr: 645-12.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Hott Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para CONDENAR o Instituto Nacional de Previdência Social – INSS à 

implantação do benefício de aposentadoria por invalidez em favor do 

autor, desde a indevida cessação do auxílio-doença, acrescidas as 

parcelas atrasadas dos juros moratórios e correção monetária, nos 

termos do Manual de cálculos da justiça federal.Condeno o INSS ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, observando o 

enunciado da Súmula 111 do STJ e os termos do artigo 85, §3º, I, do 

CPC.Procedimento isento de custas e despesas processuais, conforme 

prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. Certificado o trânsito em 

julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença em 15 dias, 

ao arquivo com as anotações e baixas de estilo.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62505 Nr: 649-49.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGP, Marli de Campos Gonçalves Polato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

Intimem-se os envolvidos para, em até 10 dias, manifestarem quanto à 

eventuais provas complementares. Registro que o silêncio importará no 

julgamento imediato.

Decorrido o lapso temporal acima fixado, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62511 Nr: 655-56.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otavio de Goes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

 NOMEIO a médica Dra. Mariana Reis Barreto, CRM-MT nº 9.327, com 

endereço profissional no PSF João Hunka Neto, localizado na Avenida 

Rondonópolis, Centro, nesta cidade, para efetuar perícia médica na parte 

autora, independentemente de compromisso, com base no artigo 468, do 

Código de Processo Civil em vigência.

Conforme critérios constantes da Resolução nº. 305 de 2014 do Conselho 

da Justiça Federal, artigos 25 e 28, FIXO honorários periciais no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedido ofício para o 

pagamento junto a Justiça Federal (Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª 

Região).

Intime-se a profissional (com cópia dos quesitos a serem respondidos) 

para que, em até cinco dias, informe à secretaria a data e horário 

designados para o exame, para as devidas comunicações, oportunizando 

às partes a indicação de assistente técnico. O laudo deverá ser 

apresentado em até 30 dias após a perícia.

A parte autora deverá comparecer à perícia munida dos atestados 

médicos, laudos e exames que possua e sejam relacionados à patologia 

alegada.

Com o laudo:

 1 - Expeça-se o necessário para o pagamento dos honorários periciais.

 2 - Intimem-se as partes para manifestação em cinco dias, oportunidade 

em que deverão requerer complementação na atividade probatória, se 

desejarem, sob pena de preclusão.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62730 Nr: 855-63.2013.811.0091
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Mariano da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de demanda previdenciária em que o 

polo ativo não apresentou a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo, requisito para a constatação da existência do 

interesse de agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte. Quando do cumprimento do 

mandado de intimação pessoal, foi noticiado o óbito do autor. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento 

carece da demonstração do interesse de agir por ausência do 

requerimento administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) 

Lamentando o falecimento da parte autora, resta consignar que o vício que 

macula este feito tornou-se insanável com o falecimento do autor, pois 

eventuais dependentes vinculados à Previdência Social ou sucessores 

civis não poderão pleitear administrativamente o benefício almejado nesta 

demanda. Diante do exposto, nos termos do art. 485, VI do CPC, 

reconheço a ausência de interesse processual e extingo o feito, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Expeça-se mandado de intimação do polo ativo para ser 

cumprido no último endereço indicado nos autos. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 63882 Nr: 24-78.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anezio Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

Anezio Batista dos Santos ajuizou demanda em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social, objetivando o recebimento de aposentadoria por 

invalidez.

Recebida a inicial, a magistrada contemporânea: a) deferiu o pedido de 

gratuidade; b) indeferiu o pedido de tutela de urgência e; c) determinou a 

citação da autarquia requerida.

Citado, o INSS apresentou contestação arguindo a preliminar de 

prescrição quinquenal de parcelas. No mérito, afirmou que a parte autora 

não preencheu as condições para a concessão do benefício. Requereu o 

julgamento improcedente do pedido.

 Intimado, o demandante não apresentou impugnação, tendo o magistrado 

contemporâneo determinado a intimação pessoal do autor para dar 

prosseguimento ao feito.

À fl. 57, em dezembro de 2015, compareceu a genitora do polo ativo 

requerendo providências.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Embora a impugnação à contestação não configure peça essencial ao 

desenvolvimento da demanda, o procedimento encontra-se paralisado por 

fato imputável ao autor que, mesmo intimado, se manteve inerte frente a 

provocações para impulsionar o feito.

A partir do que narrado, não há dúvida que o requerente não mais tem 

interesse no prosseguimento do feito, deixando clara a ausência 

superveniente do interesse de agir.

 Com tais considerações, nos termos do art. 485, VI do CPC, extingo o 

processo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 67613 Nr: 812-58.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesus Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

Considerando o teor da derradeira petição, aguarde-se o lapso temporal 

de 60 dias.

Após, intime-se o polo ativo para impulsionar o feito em 10 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 63107 Nr: 1154-40.2013.811.0091

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVdSM, AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Oliveira Navarro - 

OAB:OAB/MT16.937-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 109 da Lei nº 6.015/73 e em 

consonância com o parecer do Ministério Público, julgo procedente o 

pedido formulado na inicial, para determinar a retificação da averbação na 

certidão de óbito de Selma Ferreira dos Santos quanto à existência de uma 

filha, a ora requerente, Karollyny Vitória dos Santos Moreira. Após o 

trânsito em julgado da sentença, expeça-se mandado de retificação ao 

Cartório de Registro Civil onde foi realizada a averbação na certidão de 

nascimento da requerente, observando-se o teor do § 5° do artigo 109 da 

Lei n.° 6.015/73 para proceder a devida retificação, bem como para 

solicitar a remessa a este Juízo de cópia da certidão com a devida 

averbação.Isento de custas e despesas processuais.Após o trânsito em 

julgado e cumpridas todas as determinações contidas na sentença, 

arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 37577 Nr: 698-32.2009.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Cristalina LTDA, Nildetes de Fátima Coelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Duarte LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana de Oliveira Pascoal - 

OAB:OAB/PR-35118

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

 Trata-se de ação monitória ajuizada em maio de 2009 ainda sem a 

formação da relação processual. Desde junho de 2015, o polo ativo vem 

sendo intimado para impulsionar o feito, contudo, permaneceu inerte.

 É o relato do necessário. Fundamento e decido.

 Consoante relatado, a parte autora foi intimada para adotar as medidas 

necessárias para prosseguimento do processo, sob pena de extinção. 

Todavia, apesar de que ciente, não contribuiu para o andamento da feito.

O quadro em tela autoriza a conclusão de que a parte demandante não 

mais deseja o procedimento (ausência superveniente de interesse de 

agir), razão pela qual, nos termos do art. 485, VI do CPC, EXTINGO o 

processo sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 40851 Nr: 590-32.2011.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NTdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

Intime-se o polo ativo para que em até 10 dias impulsione o feito, 

informando o novo endereço do autor para a realização do estudo 

determinado à fl. 52, sob pena de extinção do feito.

Após, voltem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 65315 Nr: 1202-62.2014.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MJB, TCBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLDRBM, DDSM, IBDM, MDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

Trata-se de procedimento em que o polo ativo almejava a guarda de 

pessoa que atingiu a maioridade.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Nos termos do art. 1.635 do Código Civil, a maioridade configura causa 

para a extinção do poder familiar, ensejando a impossibilidade de 

concessão da guarda almejada neste processo.

Nesse sentido, trago à baila:

52260137 - APELAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE GUARDA. 

IMPLEMENTO DA MAIORIDADE CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO 

OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Impõe-se o reconhecimento da perda 

do objeto, se no curso da ação de homologação de transferência de 

guarda de menor é alcançada a maioridade, porquanto extinto o poder 

familiar (art. 1.630 e 1.635, III, cc). (TJMT; APL 29572/2016; Santo Antônio 

de Leverger; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg. 04/05/2016; DJMT 

06/05/2016; Pág. 134).

Consoante pacificado entendimento jurisprudencial, a maioridade implica 

na perda do objeto de ações de guarda, como causa superveniente da 

ausência de interesse de agir.

Por entender oportuno:

60096594 - DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. 

Ação de ordinária. Guarda compartilhada. Sentença de procedência. Filho 

que completou a maioridade civil. Configuração da perda do objeto por 

ausência de interesse de agir da parte autora. Extinção do processo sem 

julgamento de mérito. Inteligência do artigo 485, inciso VI, do código de 

processo civil. Honorários sucumbenciais que devem ser suportados pela 

parte autora da demanda. Princípio da causalidade. Inteligência do § 10 do 

artigo 85 do código de processo civil/2015. Recurso prejudicado. (TJRN; 

AC 2014.012628-0; Natal; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Judite de 

Miranda Monte Nunes; DJRN 06/11/2017).

Diante do exposto e ressaltando a perda do objeto, nos termos do art. 485, 

VI do CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o 

processo sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71606 Nr: 1613-37.2016.811.0091

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71606 – Autos n. 1631-37.2016.811.0091 SENTENÇA Vistos em 

correição. Trata-se de ação de retificação de registro civil ajuizada por 

JULIANA LOPES FERNANDES pretendendo a inclusão do sobrenome de 

sua genitora, o qual afirma ter sido excluído sem sua anuência, no cartório 

de registro civil, quando do assunção da paternidade pelo genitor. O 

Ministério Público postulou a improcedência da ação (fls. 45/49). É o 

relatório. Fundamento e decido. O feito comporta julgamento antecipado da 

lide. No caso presente, verifica-se dos documentos de fls. 12/23 que a 

requerente foi registada como JULIANA LOPES DOS SANTOS, constando 

na certidão somente o nome da mãe. Quando seu genitor reconheceu a 

paternidade e procedeu-se a devida averbação, incluiu-se o sobrenome 

paterno, excluindo-se o materno indevidamente, passando chamar-se 

JULIANA LOPES FERNANDES. Do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado para o fim de determinar ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de 

Alta Floresta/MT, que retifique a Certidão de Nascimento de JULIANA 

LOPES FERNANDES (fls. 12) passando a constar seu nome como 

JULIANA LOPES DOS SANTOS FERNANDES. Transitado em julgado, 

expeça-se ofício ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Alta Floresta/MT 

para promoção da retificação. Tudo cumprido, certifique-se e arquivem-se 

os autos, com as anotações e baixas de estilo. Custas pelo autor, 

observada a gratuidade da justiça caso tenha sido deferida (art. 98 CPC). 

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Nova Monte Verde/MT, 02 de abril 

2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72446 Nr: 254-18.2017.811.0091

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 Código 72446 - Autos n. 254-18.2017.811.0091.

Vistos em correição.

Inicialmente, considerando que o requerido citado por edital, deixou 

transcorrer o prazo para apresentação de resposta sem manifestação, 

decreto sua revelia.

Tratando-se de ação que versa sobre direitos indisponíveis, deixo de 

aplicar os efeitos do artigo 344 do Código de Processo Civil (art. 345, inc. 

II, do CPC).

Considerando o art. 72 do Código de Processo Civil a nomeação de 

curador especial dar-se-á:

I – ao incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses 

colidirem com daqueles, enquanto durar sua incapacidade;

II – ao réu preso revel, bem como ao revel citado por edital ou com hora 

certa, enquanto não for constituído advogado.

Assim, considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar 

nesta Comarca, nomeio a Dra. Franssiely Longhini Carlos Possamae, 

inscrita na OAB/MT sob o nº 19968/O, para patrocinar os interesses do 

acusado como curadora especial.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para apresentar 

contestação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Outrossim, considerando que não incidem os efeitos materiais da revelia, 

nos termos do art. 348 do CPC, intime-se a parte autora para que 

especifique as provas que ainda pretende produzir, indicando a 

necessidade e pertinência, no prazo de 10 (dez) dias.

Com a juntada da contestação, intime-se a parte autora para requerer o 

que for de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Tudo comprido, façam os autos conclusos para deliberação acerca do 

julgamento antecipado da lide.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França
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 Cod. Proc.: 71508 Nr: 1540-65.2016.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mercado Rio Doce Eireli - ME, Samoel Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Aparecido dos Santos, Claudia Cristina 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71508 - Autos n. 1540-65.2016.811.0091. SENTENÇAVistos em 

correição.Trata-se de ação monitória movida por MERCADO RIO DOCE 

EIRELLI-ME em face de VAGNER AÁRECIDP DOS SANTOS e CLÁUDIA 

CRISTINA OLIVEIRA, já qualificados nos autos.A parte autora foi intimada 

por intermédio de seu advogado a providenciar a emenda à petição inicial 

no prazo de 15 (dias).Entretanto, apesar de devidamente intimada, deixou 

transcorrer in albis o prazo para manifestação conforme certidão retro.É o 

relatório.Fundamento e decido.O art. 321 do CPC dispõe sobre emenda da 

petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias. O § único do mesmo artigo 

determina que o juiz indefira a petição inicial caso o autor não cumpra a 

diligência. Logo, o mandamento é claro e não deixa dúvidas. Caso o autor 

não cumpra com a determinação e regularize a petição essa será 

indeferida.Lamentavelmente a parte promovente não cumpriu a 

determinação de adequar a petição inicial, deixando, conforme se extrai 

dos autos, apesar de intimada, decorrer o prazo respectivo sem nada 

apresentar ou requerer.No presente caso não há falar em intimação 

pessoal do autor para providenciar o recolhimento das custas 

processuais, uma vez que a irregularidade restou detectada antes de ter 

início o curso regular da presente demanda.Sendo assim, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL E EXTINGO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, na forma dos artigos 321 c/c art. 330, inc. IV e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil, procedendo-se ao cancelamento da distribuição, 

após o trânsito em julgado.Custas remanescentes pelo autor.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Com o 

trânsito em julgado certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas 

de estilo. Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35649 Nr: 107-07.2008.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Ortiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newson de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 35649 - Autos n. 107-07.2008.811.0091

Sentença

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial proposta por RONALDO 

ORTIZ em desfavor de NEWSON DE SOUZA, ambas partes qualificadas 

nos autos.

Noticiaram as partes a autocomposição (fls.57/60).

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

A transação é um negócio jurídico de direito material e a sua celebração 

resolve o mérito da causa (art. 487, III, b, CPC).

Verifico que estão presentes os elementos constitutivos fundamentais da 

transação.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

HOMOLOGO a transação e, por consequência JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inc. 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 90, § 2º do CPC havendo transação e nada tendo as 

partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

Ato incompatível com a vontade de recorrer.

 Assim, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se o feito, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74261 Nr: 1334-17.2017.811.0091

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdM, CMFdM, CAFdM, PSMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, constatou-se ainda que a família oferece condições 

favoráveis para que a criança tenha seu desenvolvimento de forma 

saudável, estando bem adaptada à rotina e ao estilo familiar em que se 

encontra.A análise de todos os elementos que compõem o estudo 

psicossocial é favorável para que a guarda definitiva de Erick Felipe 

Messias Falcão de Macedo seja deferida a senhora Jose Carlos Macedo, 

Cleide Marinho Falcão de Macedo”.Desta feita, nota-se que o melhor 

interesse demonstra que a criança estará em melhores condições de 

crescer na companhia dos avós paternos de modo que a homologação do 

pedido é medida de rigor.Outrossim, sendo instituto de natureza precária a 

guarda pode ser revogada a qualquer momento. Nesse sentido expõe 

Wilson Donizeti Liberati:“A concessão de guarda, seja ela provisória ou de 

caráter definitivo, não faz coisa julgada, podendo ser modificada no 

interesse exclusivo do menor e desde que não tenham sido cumpridas as 

obrigações pelo seu guardião. É verdade que a decisão poderá ser revista 

a qualquer tempo, no interesse da criança ou do adolescente. Esse é o 

reiterado entendimento de nossos Tribunais: RT 637/52, 628/106, 

596/262”. LIBERATI, Wilson Donizeti. COMENTÁRIOS AO ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. São Paulo: Ed. Malheiros, 1997, v.4, p 27 

Com efeito, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo celebrado entre os requerentes, da forma 

como indicado na peça inicial e confirmo a liminar deferida em favor de 

JOSÉ CARLOS DE MACEDO e CLEIDE MARINHO FALCÃO DE MACEDO 

para tornar a guarda provisória em guarda definitiva. Por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos 

do art. 487, inc. III, alínea “b” do CPC.Expeça-se o necessário.Isentos de 

custas processuais por serem pobres na forma da Lei.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

comunicações necessárias.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75875 Nr: 251-29.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75875 - Autos n. 251-29.2018.811.0091.DespachoVistos em 

correição.Processe-se em segredo de Justiça, nos termos do art. 189 inc. 

II, do Código de Processo Civil.Recebo a inicial, porquanto preenchidos os 

requisitos do art. 319 e 320 do Código de Processo Civil.Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, que poderão se revogados a qualquer 

tempo, acaso verificadas as hipóteses legais.No que tange ao pedido 

liminar, observando-se as informações trazidas à luz, em relação ao 

pedido de fixação de alimentos provisórios, o autor alega que já entabulou 

acordo com a requerida, de modo que, por ora, despicienda decisão 

judicial neste sentido.Quanto à guarda, depreende-se da narrativa do 

autor que a criança está sob os cuidados da requerida, pelo que pretende 

seja fixada liminarmente a forma compartilhada. Ocorre que para o 

estabelecimento desta modalidade de guarda faz-se necessário contato 

mais direto com os fatos, o que se dará na audiência de 

conciliação.Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de 
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conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como, dos envolvidos, motivo pelo qual designo audiência de conciliação 

para o dia 01/08/2018 às 15:30min.Cite-se da parte requerida (art. 247, I, 

CPC), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para que compareça à 

audiência designada (art. 695, § 2º do CPC), acompanhada de 

advogado.Consigne-se no mandado que, o não comparecimento do autor 

implicará em arquivamento do pedido, e a ausência do requerido em 

revelia, nos termos do art. 7º da Lei nº 5.478/68. Saliento que o mandado 

deverá conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC).Cite-se e 

intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75869 Nr: 247-89.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Filomena Hungaro Pereco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75869 – Autos n. 247-89.2018.811.0091.

 Vistos em correição.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67869 Nr: 993-59.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilda Cabral de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67869 – Autos n. 993-59.2015.811.0091.

 Vistos em correição.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41310 Nr: 1049-34.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Comunitária Rural de São José, Mauro 

Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Código 41310 - Autos n. 1049-34.2011.811.0091

Sentença

Vistos em correição.

Trata-se de fase de cumprimento de sentença proposta pela 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE SÃO JOSÉ em desfavor de 

ENERGIS S.A. ambas qualificadas nos autos.

Noticiaram as partes a autocomposição (fls.401/410).

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

A transação é um negócio jurídico de direito material e a sua celebração 

resolve o mérito da causa (art. 487, III, b, CPC).

Verifico que estão presentes os elementos constitutivos fundamentais da 

transação.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

HOMOLOGO a transação e, por consequência JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inc. 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Conforme pactuado, cada parte arcará com os honorários de seus 

patronos e eventuais custas finais ficarão a cargo da parte requerida.

Ato incompatível com a vontade de recorrer.

Assim, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se o feito, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70555 Nr: 883-26.2016.811.0091

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Justino Guinatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dercídio Guinatti (Falecido), Amélia Justino 

Guinatti (Falecida)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70555 - nº 883-26.2016.811.0091

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos quem instruíram a 

petição inicial, devendo a secretaria providenciar a substituição por cópias 

nos autos.

Após, arquive-se com as devidas anotações, comunicações e baixas 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde - MT, 28 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73974 Nr: 1159-23.2017.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdFFdL, JFdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73974 - Autos n. 1159-23.2017.811.0091 SENTENÇA Vistos em 

correição. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, guarda, alimentos e 

visita dos filhos proposta por MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE LIMA e 

JOSIEL FERNANDES DE LIMA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Pelo exposto, com fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição Federal, 

com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, DECRETO 

O DIVÓRCIO dos requerentes, o que resulta na dissolução do vínculo 

matrimonial. De outro turno, noto que os alimentos foram pactuados em R$ 

300,00 (trezentos reais), equivalente a 32% do salário mínimo vigente no 

momento da celebração do acordo (2017). Assim, os alimentos serão 

devidos pelo pai ao filho na quantia equivalente a 32% do salário mínimo 

vigente na época dos pagamentos, hoje equivalente a R$ 305,28 

(trezentos e cinco reais e vinte e oito centavos) a serem entregues a 

requerente a cada mês na forma e no prazo como acordados. Por outro 

lado, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo, nos termos em que foi celebrado. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil competente, para a 

devida averbação. Isentos de custas processuais por serem pobres na 

forma da Lei. Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 

2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68712 Nr: 1545-24.2015.811.0091

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WTPB, JRCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68712 - Autos n. 1545-24.2015.811.0091 SENTENÇA Vistos em 

correição. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual e alimentos dos filhos 

proposto por WELLINGTON TELLES PEREIRA BAIOCHO E JULIANA 

RODRIGUES CAPICHE BAIOCHO, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Acordaram as partes sobre a guarda, alimentos, despesas 

extraordiárias e nome. Desta feita, a decretação do divórcio e a 

homologação do acordo são medidas que se imperiosas. Pelo exposto, 

com fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição Federal, com a 

redação alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, DECRETO O 

DIVÓRCIO dos requerentes, o que resulta na dissolução do vínculo 

matrimonial, voltando a requerente varoa a usar o nome de solteira, qual 

seja, JULIANA RODRIGUES CAPICHE. De outro turno, noto que os 

alimentos foram pactuados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 

equivalente a 31,73% do salário mínimo no momento da celebração do 

acordo. Assim, os alimentos serão devidos pelo pai ao filho na quantia 

equivalente a 31,73% do salário mínimo vigente na época dos pagamentos, 

equivalente a R$ 302,61 (trezentos e dois reais e sessenta e um 

centavos) a serem entregues a requerente a cada mês na forma e no 

prazo como acordados. Por outro lado, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo, nos termos em que 

foi celebrado. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil 

competente, para a devida averbação. Isentos de custas processuais por 

serem pobres na forma da Lei. Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 

23 de março de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74552 Nr: 1520-40.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VFdS, TSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74552 - Autos n. 1520-40.2017.811.0091

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Alimentos movida por VITOR FERNANDO DA SILVA 

representado nos autos por sua genitora THAIS SOUZA ROCHA, em face 

de SIDNEI FERREIRA DA SILVA.

Recebida a inicial, deferiu-se a liminar fixando alimentos provisórios. Na 

mesma ocasião designou-se audiência de conciliação, contudo, a parte 

autora não compareceu ao ato.

É a síntese do necessário.

 Fundamento e decido.

 Analisando o processo verifico que trata-se de Ação de Alimentos, 

processada por rito próprio alicerçada na lei 5.478/68.

 A ausência da parte, que intimada para comparecimento na audiência, 

ciente de que sua ausência implicaria na extinção e arquivamento dos 

autos, configura abandono da causa, devendo o processo ser arquivado 

sem resolução do mérito.

 Posto isso, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, 

c/c art. 7º da Lei 5.478/68 JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, facultando ao interessado o desentranhamento 

dos documentos juntados, mediante certidão devendo ser providenciada a 

substituição por cópias.

 Revogo a liminar concedida a fl. 17.

 Intime-se requerente e requerido do inteiro teor da Sentença para que 

tomem ciência da revogação da liminar anteriormente concedida.

 Suspendo a cobrança das custas na forma da lei (fls. 17/17v).

 Sem honorários face à ausência de sucumbência.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Com o trânsito em julgado certifique-se e arquive-se os autos com as 

cautelas de estilo.

 Nova Monte Verde/MT, 02 de abril 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73605 Nr: 985-14.2017.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clava Forte Brasil Industria e Comercio de 

Madeiras LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - OAB:MT 

12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73605 - Autos n. 985-14.2017.811.0091

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em desfavor de Clava Forte Brasil Industria e 

comércio de madeiras LTDA, ambas qualificadas nos autos.

Noticiaram as partes a autocomposição (fls.30/31).

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

A transação é um negócio jurídico de direito material e a sua celebração 

resolve o mérito da causa (art. 487, III, b, CPC).

Verifico que estão presentes os elementos constitutivos fundamentais da 

transação.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

HOMOLOGO a transação e, por consequência JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inc. 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Conforme pactuado, cada parte arcará com os honorários de seus 

patronos e eventuais custas finais ficarão a cargo da parte requerida.

Levantem-se as eventuais restrições que eventualmente recaem sobre o 

veículo expedindo-se o necessário.

Ato incompatível com a vontade de recorrer.

 Assim, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se o feito, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32654 Nr: 28-96.2006.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o recurso de apelação foi interposto no prazo 

legal.Com base no Provimento 56/2007 abro vistas ao advogado do réu 

para apresentar as razões recursais, no prazo legal.

Nova Monte Verde - MT, 2 de abril de 2018.

 Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70889 Nr: 1121-45.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Marcio 

Ronaldo de Deus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Alves Candido, Enio Alves 

Cândido - Vulgo "Pelego"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:13171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 Código 70889 - Autos n. 1121-45.2016.811.0091

 Despacho

Vistos em correição.

Nos termos do § 2º do art. 384, do Código de Processo Penal, intime-se a 

defesa dos acusados para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

quanto ao aditamento da denúncia.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, de 26 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71005 Nr: 1192-47.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 13 de agosto de 2018 ás 

18h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70768 Nr: 1035-74.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 07 de agosto de 2018 ás 

14h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41404 Nr: 1142-94.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Chabowski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Medeiros Crivellente - 

OAB:8321-B, Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B/MT, Vinícius Vargas 

Leite - OAB:11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 06 de setembro de 2018 às 

13h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41412 Nr: 1150-71.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaci Dias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 
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deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 06 de setembro de 2018 às 

14h.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-02.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL MARCOLINO RODRIGUES (REQUERENTE)

ANA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUELLER FOGOES LTDA. (REQUERIDO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO SURDI OAB - SC0036910A-O (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010054-02.2015.8.11.0091 REQUERENTE: ANA MARIA DE ALMEIDA 

RODRIGUES, GENIVAL MARCOLINO RODRIGUES REQUERIDO: EXTRALUZ 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, MUELLER FOGOES LTDA. 

Vistos em Regime de Cooperação. Considerando o lapso temporal 

decorrido desde o ajuizamento da ação até a presente data, bem como 

buscando efetividade e celeridade na prestação jurisdicional, incluo o 

presente feito no Mutirão de Audiências de Conciliação que será realizado 

nos feitos cíveis em trâmite no PJE e passíveis de transação pelas partes. 

Assim, designo audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 

14h40min. INTIMEM-SE as partes via advogado. Desde já, considerando os 

princípios que regem o Juizado Especial, tais como os da oralidade e 

celeridade, autorizo a intimação das partes que não possuem advogado 

via telefone, desde que seja devidamente e detalhadamente certificado 

nos autos. DETERMINO, ainda, que sejam as partes autora e requerida 

devidamente advertidas de que sua ausência implicará na extinção do 

feito ou nos efeitos da revelia, respectivamente. Por fim, caso a parte 

autora manifeste o seu desinteresse no prosseguimento do feito, 

certifique-se e conclusos para extinção. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte 

Verde/MT, 28 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-59.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR FRANCISCA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000028-59.2018.8.11.0091 REQUERENTE: GUIOMAR FRANCISCA 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos em Regime de 

Cooperação. Recebo a inicial, pois preenche os requisitos do artigo 319, 

do CPC. Considerando o rito do Juizado Especial, deixo para analisar o 

pedido de urgência juntamente com o mérito. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. P.I.C. 

Nova Monte Verde/MT, 28 de março de 2018 Roger Augusto Bim Donega 

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-97.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO VACCARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT0016211A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANILDO CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010091-97.2013.8.11.0091 REQUERENTE: APARECIDO VACCARO 

REQUERIDO: GIVANILDO CAMPOS VISTOS ETC. MANIFESTE-SE a parte 

exequente acerca da certidão retro, bem como para dar efetivo 

impulsionamento ao feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção dos 

autos sem resolução do mérito. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Monte Verde/MT, 28 de março de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000025-41.2017.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA JUVILIANA CARNELOS OAB - MT20851/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU WAGNER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AILTON ANDRE ALBRING OAB - MT21824/O-O (ADVOGADO)

ERVI GARBIN OAB - MT0003523A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000025-41.2017.8.11.0091 AUTOR: IRINEU DA ROCHA RÉU: IRINEU 

WAGNER VISTOS ETC. INTIME-SE parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação apresentada, no prazo legal. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 28 de março de 

2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-93.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO VENTURA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES COMIN OAB - TO0004962A (ADVOGADO)

KELIA PIRES DA SILVA OAB - MT0017141A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010089-93.2014.8.11.0091 REQUERENTE: EDEVALDO VENTURA DA 

CRUZ REQUERIDO: ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. 

VISTOS ETC. INTIME-SE a parte autora para manifestar acerca da petição 

retro, em 05 (cinco) dias, decorrido o prazo e nada sendo requerido, 

arquive-se o feito com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 28 de 

março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-65.2011.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

M. W. MARCILIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TANIA REGINA GUILHERME ULCHAK (REQUERIDO)

CARLOS HENRIQUE GUILHERME ULCHAK (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS ULCHAK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010130-65.2011.8.11.0091 REQUERENTE: M. W. MARCILIO - EPP 

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS ULCHAK, CARLOS HENRIQUE 

GUILHERME ULCHAK, TANIA REGINA GUILHERME ULCHAK VISTOS ETC. 

Considerando que o feito arrasta-se há anos, cheio de petição de 

suspensão formulados pela parte exequente, DETERMINO a intimação da 

parte exequente e lhe dou a ULTIMA OPORTUNIDADE para dar efetivo 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção dos autos sem resolução do mérito. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 28 de março de 

2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010054-65.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILDA OLIVEIRA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CANHET (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010054-65.2016.8.11.0091 EXEQUENTE: ROZILDA OLIVEIRA RAMOS 

EXECUTADO: MANOEL CANHET VISTOS ETC. Considerando o lapso 

temporal em que o feito encontra-se em tramite sem qualquer efetividade, 

INDEFIRO o pedido retro e DETERMINO a intimação da parte exequente 

para dar efetivo impulsionamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção dos autos sem resolução do mérito. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 28 de 

março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-25.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INOCENCIO ULCHAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENICIO MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010057-25.2013.8.11.0091 REQUERENTE: JOSE INOCENCIO ULCHAK 

REQUERIDO: BENICIO MARTINS DA SILVA VISTOS ETC. Considerando que 

o ré é revel, sua intimação acerca da sentença proferida nos autos é 

dispensável, oportunidade em que consigno que o feito encontra-se 

paralisado há 02 (dois) anos sem motivo. Desta forma, DETERMINO que 

seja certificado o trânsito em julgado da sentença e, nada sendo requerido 

pela parte interessada, no prazo de 10 (dez) dias, arquive-se o feito com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Monte Verde/MT, 28 de março de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Manifestação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010020-32.2012.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MENDES DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO ANDRE MEYER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010020-32.2012.8.11.0091 REQUERENTE: FLAVIO MENDES DE 

AZEVEDO REQUERIDO: FABIANO ANDRE MEYER Vistos em Regime de 

Cooperação. Considerando o lapso temporal decorrido desde o 

ajuizamento da ação até a presente data, bem como buscando efetividade 

e celeridade na prestação jurisdicional, incluo o presente feito no Mutirão 

de Audiências de Conciliação que será realizado nos feitos cíveis em 

trâmite no PJE e passíveis de transação pelas partes. Assim, designo 

audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 10h40min. 

INTIMEM-SE as partes via advogado. Desde já, considerando os princípios 

que regem o Juizado Especial, tais como os da oralidade e celeridade, 

autorizo a intimação das partes que não possuem advogado via telefone, 

desde que seja devidamente e detalhadamente certificado nos autos. 

DETERMINO, ainda, que sejam as partes autora e requerida devidamente 

advertidas de que sua ausência implicará na extinção do feito ou nos 

efeitos da revelia, respectivamente. Por fim, caso a parte autora manifeste 

o seu desinteresse no prosseguimento do feito, certifique-se e conclusos 

para extinção. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 

2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010074-61.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EGIDIO DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA PIRES DE CARVALHO (EXECUTADO)

KENIDY ASSUNCAO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010074-61.2013.8.11.0091 EXEQUENTE: MARCIO EGIDIO DA SILVA - ME 

EXECUTADO: KENIDY ASSUNCAO, MARIA LUCIA PIRES DE CARVALHO 

Vistos em Regime de Cooperação. Considerando o lapso temporal 

decorrido desde o ajuizamento da ação até a presente data, bem como 

buscando efetividade e celeridade na prestação jurisdicional, incluo o 

presente feito no Mutirão de Audiências de Conciliação que será realizado 

nos feitos cíveis em trâmite no PJE e passíveis de transação pelas partes. 

Assim, designo audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 

14h00min. INTIMEM-SE as partes via advogado. Desde já, considerando os 

princípios que regem o Juizado Especial, tais como os da oralidade e 

celeridade, autorizo a intimação das partes que não possuem advogado 

via telefone, desde que seja devidamente e detalhadamente certificado 

nos autos. DETERMINO, ainda, que sejam as partes autora e requerida 

devidamente advertidas de que sua ausência implicará na extinção do 

feito ou nos efeitos da revelia, respectivamente. Por fim, caso a parte 

autora manifeste o seu desinteresse no prosseguimento do feito, 

certifique-se e conclusos para extinção. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte 

Verde/MT, 27 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-43.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO SOUZA SOARES (REQUERIDO)

LILIAN LETICIA RODRIGUES RIBEIRO (REQUERIDO)

NILMO PIRES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CORINA FERNANDES PEREIRA OAB - RO0002074A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 
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8010060-43.2014.8.11.0091 REQUERENTE: JOSE CARLOS FERREIRA 

REQUERIDO: NILMO PIRES DOS SANTOS, LILIAN LETICIA RODRIGUES 

RIBEIRO, ALBERTO SOUZA SOARES Vistos em Regime de Cooperação. 

Considerando o lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da ação até 

a presente data, bem como buscando efetividade e celeridade na 

prestação jurisdicional, incluo o presente feito no Mutirão de Audiências de 

Conciliação que será realizado nos feitos cíveis em trâmite no PJE e 

passíveis de transação pelas partes. Assim, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 14h20min. INTIMEM-SE as 

partes via advogado. Desde já, considerando os princípios que regem o 

Juizado Especial, tais como os da oralidade e celeridade, autorizo a 

intimação das partes que não possuem advogado via telefone, desde que 

seja devidamente e detalhadamente certificado nos autos. DETERMINO, 

ainda, que sejam as partes autora e requerida devidamente advertidas de 

que sua ausência implicará na extinção do feito ou nos efeitos da revelia, 

respectivamente. Por fim, caso a parte autora manifeste o seu 

desinteresse no prosseguimento do feito, certifique-se e conclusos para 

extinção. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 27 de março de 

2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-31.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

P C FAVARO & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON QUEIROZ LOPES OAB - MT0009821S (ADVOGADO)

DEYVID NEVES DELBOM OAB - MS0017788A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010119-31.2014.8.11.0091 REQUERENTE: P C FAVARO & CIA. LTDA - 

ME REQUERIDO: VALDENIR PEREIRA DOS SANTOS Vistos em Regime de 

Cooperação. Considerando o lapso temporal decorrido desde o 

ajuizamento da ação até a presente data, bem como buscando efetividade 

e celeridade na prestação jurisdicional, incluo o presente feito no Mutirão 

de Audiências de Conciliação que será realizado nos feitos cíveis em 

trâmite no PJE e passíveis de transação pelas partes. Assim, designo 

audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 14h30min. 

INTIMEM-SE as partes via advogado. Desde já, considerando os princípios 

que regem o Juizado Especial, tais como os da oralidade e celeridade, 

autorizo a intimação das partes que não possuem advogado via telefone, 

desde que seja devidamente e detalhadamente certificado nos autos. 

DETERMINO, ainda, que sejam as partes autora e requerida devidamente 

advertidas de que sua ausência implicará na extinção do feito ou nos 

efeitos da revelia, respectivamente. Por fim, caso a parte autora manifeste 

o seu desinteresse no prosseguimento do feito, certifique-se e conclusos 

para extinção. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 27 de março de 

2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-02.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL MARCOLINO RODRIGUES (REQUERENTE)

ANA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUELLER FOGOES LTDA. (REQUERIDO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO SURDI OAB - SC0036910A-O (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010054-02.2015.8.11.0091 REQUERENTE: ANA MARIA DE ALMEIDA 

RODRIGUES, GENIVAL MARCOLINO RODRIGUES REQUERIDO: EXTRALUZ 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, MUELLER FOGOES LTDA. 

Vistos em Regime de Cooperação. Considerando o lapso temporal 

decorrido desde o ajuizamento da ação até a presente data, bem como 

buscando efetividade e celeridade na prestação jurisdicional, incluo o 

presente feito no Mutirão de Audiências de Conciliação que será realizado 

nos feitos cíveis em trâmite no PJE e passíveis de transação pelas partes. 

Assim, designo audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 

14h40min. INTIMEM-SE as partes via advogado. Desde já, considerando os 

princípios que regem o Juizado Especial, tais como os da oralidade e 

celeridade, autorizo a intimação das partes que não possuem advogado 

via telefone, desde que seja devidamente e detalhadamente certificado 

nos autos. DETERMINO, ainda, que sejam as partes autora e requerida 

devidamente advertidas de que sua ausência implicará na extinção do 

feito ou nos efeitos da revelia, respectivamente. Por fim, caso a parte 

autora manifeste o seu desinteresse no prosseguimento do feito, 

certifique-se e conclusos para extinção. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte 

Verde/MT, 28 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000016-45.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESLEY DE MORAES SILVA OAB - SC30490 (ADVOGADO)

ANDERSON DOS SANTOS OAB - SC40231 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000016-45.2018.8.11.0091 REQUERENTE: LAUDICEIA PEREIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE Vistos em Regime de 

Cooperação. Considerando o rito dos Juizados Especiais, deixo para 

analisar o pedido de antecipação de tutela juntamente com o mérito e, 

buscando dar efetividade e celeridade na prestação jurisdicional, incluo o 

presente feito no Mutirão de Audiências de Conciliação que será realizado 

nos feitos cíveis em trâmite no PJE e passíveis de transação pelas partes. 

Assim, designo audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 

11h30min. INTIMEM-SE as partes via advogado. Desde já, considerando os 

princípios que regem o Juizado Especial, tais como os da oralidade e 

celeridade, autorizo a intimação das partes que não possuem advogado 

via telefone, desde que seja devidamente e detalhadamente certificado 

nos autos. DETERMINO, ainda, que sejam as partes autora e requerida 

devidamente advertidas de que sua ausência implicará na extinção do 

feito ou nos efeitos da revelia, respectivamente. Por fim, caso a parte 

autora manifeste o seu desinteresse no prosseguimento do feito, 

certifique-se e conclusos para extinção. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte 

Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-53.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000009-53.2018.8.11.0091 REQUERENTE: FLAVIO LUIZ DOS SANTOS 

REQUERIDO: SERASA S.A. Vistos em Regime de Cooperação. 

Considerando o rito dos Juizados Especiais, deixo para analisar o pedido 

de tutela antecipada juntamente com o mérito e, buscando efetividade e 

celeridade na prestação jurisdicional, incluo o presente feito no Mutirão de 

Audiências de Conciliação que será realizado nos feitos cíveis em trâmite 

no PJE e passíveis de transação pelas partes. Assim, designo audiência 

de conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 11h20min. INTIMEM-SE as 

partes via advogado. Desde já, considerando os princípios que regem o 

Juizado Especial, tais como os da oralidade e celeridade, autorizo a 

intimação das partes que não possuem advogado via telefone, desde que 

seja devidamente e detalhadamente certificado nos autos. DETERMINO, 

ainda, que sejam as partes autora e requerida devidamente advertidas de 
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que sua ausência implicará na extinção do feito ou nos efeitos da revelia, 

respectivamente. Por fim, caso a parte autora manifeste o seu 

desinteresse no prosseguimento do feito, certifique-se e conclusos para 

extinção. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 

2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000019-97.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA PANASSOL (REQUERENTE)

CLARA SZILAGYI PANASOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000019-97.2018.8.11.0091 REQUERENTE: MARIA CLARA PANASSOL, 

CLARA SZILAGYI PANASOL REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, 

DECOLAR.COM LTDA Vistos em Regime de Cooperação. Considerando o 

lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da ação até a presente 

data, bem como buscando efetividade e celeridade na prestação 

jurisdicional, incluo o presente feito no Mutirão de Audiências de 

Conciliação que será realizado nos feitos cíveis em trâmite no PJE e 

passíveis de transação pelas partes. Assim, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 15h10min. INTIMEM-SE as 

partes via advogado. Desde já, considerando os princípios que regem o 

Juizado Especial, tais como os da oralidade e celeridade, autorizo a 

intimação das partes que não possuem advogado via telefone, desde que 

seja devidamente e detalhadamente certificado nos autos. DETERMINO, 

ainda, que sejam as partes autora e requerida devidamente advertidas de 

que sua ausência implicará na extinção do feito ou nos efeitos da revelia, 

respectivamente. Por fim, caso a parte autora manifeste o seu 

desinteresse no prosseguimento do feito, certifique-se e conclusos para 

extinção. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 31 de março de 

2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000029-44.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYNARA CUTRIM GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000029-44.2018.8.11.0091 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: RAYNARA CUTRIM GOMES Vistos em Regime de 

Cooperação. Recebo a inicial, pois presente os requisitos do artigo 319, do 

NCPC. Primeiramente, Considerando o rito do Juizado Especial, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 15h20min. 

Realizada a audiência, sendo a mesma exitosa, conclusos para 

homologação. Outrossim, sendo inexitosa a mesma, sai o executado 

citado/intimado para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 03 (três) 

dias, ou oferecer bens à penhora, caso a parte Exequente não os tenha 

indicado, nos termos do art. 829, §2º, do NCPC. Decorrido o prazo sem 

que tenha o executado efetuado o pagamento, deverá o oficial de justiça 

proceder imediatamente a PENHORA e AVALIAÇÃO de quantos bens 

bastem para cobertura integral da dívida, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1º, NCPC). No mesmo ato, 

deverá ser removido o bem penhorado e depositado em poder do 

exequente, ou de quem este indicar. O executado poderá oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de juntada aos 

autos do mandado de citação (art. 914, NCPC). Os embargos não terão 

efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, NCPC. No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá o 

Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

consoante art. 916, NCPC. Por fim, se embora devidamente citada a parte 

executada deixar de comparecer à audiência, desde já consigno que o 

prazo para pagamento, de 03 (três) dias, começará a correr à partir da 

data da audiência a ser designada. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Às providencias. Nova Monte Verde/MT, 31 de março de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000029-44.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYNARA CUTRIM GOMES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000029-44.2018.8.11.0091 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: RAYNARA CUTRIM GOMES Vistos em Regime de 

Cooperação. Recebo a inicial, pois presente os requisitos do artigo 319, do 

NCPC. Primeiramente, Considerando o rito do Juizado Especial, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 15h20min. 

Realizada a audiência, sendo a mesma exitosa, conclusos para 

homologação. Outrossim, sendo inexitosa a mesma, sai o executado 

citado/intimado para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 03 (três) 

dias, ou oferecer bens à penhora, caso a parte Exequente não os tenha 

indicado, nos termos do art. 829, §2º, do NCPC. Decorrido o prazo sem 

que tenha o executado efetuado o pagamento, deverá o oficial de justiça 

proceder imediatamente a PENHORA e AVALIAÇÃO de quantos bens 

bastem para cobertura integral da dívida, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1º, NCPC). No mesmo ato, 

deverá ser removido o bem penhorado e depositado em poder do 

exequente, ou de quem este indicar. O executado poderá oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de juntada aos 

autos do mandado de citação (art. 914, NCPC). Os embargos não terão 

efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, NCPC. No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá o 

Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

consoante art. 916, NCPC. Por fim, se embora devidamente citada a parte 

executada deixar de comparecer à audiência, desde já consigno que o 

prazo para pagamento, de 03 (três) dias, começará a correr à partir da 

data da audiência a ser designada. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Às providencias. Nova Monte Verde/MT, 31 de março de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000029-44.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYNARA CUTRIM GOMES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000029-44.2018.8.11.0091 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: RAYNARA CUTRIM GOMES Vistos em Regime de 

Cooperação. Recebo a inicial, pois presente os requisitos do artigo 319, do 

NCPC. Primeiramente, Considerando o rito do Juizado Especial, DESIGNO 
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audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2018, às 15h20min. 

Realizada a audiência, sendo a mesma exitosa, conclusos para 

homologação. Outrossim, sendo inexitosa a mesma, sai o executado 

citado/intimado para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 03 (três) 

dias, ou oferecer bens à penhora, caso a parte Exequente não os tenha 

indicado, nos termos do art. 829, §2º, do NCPC. Decorrido o prazo sem 

que tenha o executado efetuado o pagamento, deverá o oficial de justiça 

proceder imediatamente a PENHORA e AVALIAÇÃO de quantos bens 

bastem para cobertura integral da dívida, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1º, NCPC). No mesmo ato, 

deverá ser removido o bem penhorado e depositado em poder do 

exequente, ou de quem este indicar. O executado poderá oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de juntada aos 

autos do mandado de citação (art. 914, NCPC). Os embargos não terão 

efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, NCPC. No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá o 

Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

consoante art. 916, NCPC. Por fim, se embora devidamente citada a parte 

executada deixar de comparecer à audiência, desde já consigno que o 

prazo para pagamento, de 03 (três) dias, começará a correr à partir da 

data da audiência a ser designada. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Às providencias. Nova Monte Verde/MT, 31 de março de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-77.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA INES COLPANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA INES COLPANI OAB - PR72439 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010060-77.2013.8.11.0091 REQUERENTE: ROSANGELA INES COLPANI 

REQUERIDO: OI S.A. Vistos em Regime de Cooperação. Recebo o 

presente cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada para 

pagar, em 15 (quinze) dias, o valor de R$ 17.225,53 (dezessete mil, 

duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), nos termos 

do artigo 523, do NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) do valor devido. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Monte Verde/MT, 27 de março de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-32.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010095-32.2016.8.11.0091 REQUERENTE: ELIANE FERNANDES 

REQUERIDO: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Regime de Cooperação. 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as no prazo de 05 (cinco) dias, ou se concordam 

com o julgamento antecipado da lide. Decorrido o prazo, o silêncio será 

interpretado como anuência tácita para o julgamento antecipado da lide. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte 

Verde/MT, 27 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-38.2017.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ODELIO ESTEVAN DE FREITAS (REQUERENTE)

MARIA CRISTINA PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE ALMEIDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000064-38.2017.8.11.0091 REQUERENTE: ODELIO ESTEVAN DE 

FREITAS, MARIA CRISTINA PEREIRA DE FREITAS REQUERIDO: ELIANE DE 

ALMEIDA - ME Vistos em Regime de Cooperação. INTIMEM-SE as partes 

para juntar aos autos o termo de acordo firmado para que o mesmo seja 

homologado, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção dos autos sem 

resolução do mérito. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Monte Verde-MT, 25 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega 

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-62.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BENTO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010050-62.2015.8.11.0091 REQUERENTE: NELSON BENTO ALVES 

REQUERIDO: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO Vistos em Regime de 

Cooperação. INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as no prazo de 05 (cinco) dias, ou se 

concordam com o julgamento antecipado da lide. Decorrido o prazo, o 

silêncio será interpretado como anuência tácita para o julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Monte Verde/MT, 27 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega 

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-18.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR CAMPOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010094-18.2014.8.11.0091 REQUERENTE: ALMIR CAMPOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A S E N T E N Ç A Vistos 

em Regime de Cooperação. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os autos verifico 

que, instada a se manifestar, a parte autora deixou decorrer o prazo para 

se manifestar nos autos ou sequer foi encontrada no endereço 

anteriormente informado, demonstrando o total descaso com o feito. 

Consigno que a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso 

III, do NCPC, requer que a parte autora promova os atos e diligências que 

lhe competir, não abandonando a causa por mais de 30 (trinta dias). Neste 

sentido, a negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a 

extinção do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, 

ante o desinteresse da parte autora. Por fim, consigno que o artigo 51, § 

1º, da Lei 9.099/95, autoriza a extinção do feito sem prévia intimação 

pessoal da parte. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 485, inciso III, do NCPC. Considerando o que preceitua os artigos 54 e 
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55, da Lei 9.099/95, deixo de condenar a parte nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as devidas cautelas de 

estilo. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 28 de março de 2018. Roger Augusto 

Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-63.2011.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTE FERNANDES GONCALVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDELICE CASIMIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010059-63.2011.8.11.0091 REQUERENTE: DINARTE FERNANDES 

GONCALVES - ME REQUERIDO: VALDELICE CASIMIRO VISTOS ETC. 

INDEFIRO o pedido retro haja vista a necessidade de indicação correta da 

parte executada. Desta forma, DETERMINO a intimação da parte exequente 

para dar efetivo impulsionamento ao feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção dos autos sem resolução do mérito. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 27 de março de 

2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64227 Nr: 205-79.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Marques de Avila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007,para intimar o advogado do denunciado do retorno dos autos, 

bem como para que se manifeste requerendo o que for de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 39482 Nr: 1213-33.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pau Brasil Indústria e Comércio de Madeiras 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Vistos em cooperação,

Trata-se de procedimento criminal instaurado para apuração do crime 

descrito no art. 46 da Lei 9.605/98, por fato ocorrido em 22/10/2009.

 Ofertada proposta de transação, o autor do fato não aceitou. A inicial 

acusatória foi recebida em 25 de setembro de 2013 (fl.51/52) e o 

processado apresentou defesa. O procedimento aguarda o término da 

instução.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Compulsando os autos verifico que a pena máxima prevista para o delito 

descrito no art. 46, "parágrafo único", da Lei 9.605/98 se traduz em 1 (um) 

ano de detenção, o que gera prescrição da pretensão punitiva em 4 

(quatro anos), tempo já decorrido desde a derradeira causa interruptiva.

Posto isso, levando em conta a prescrição pela pena máxima prevista para 

o delito do art. 46 da Lei 9.605/98, nos termos dos artigos 107, IV e 109, V, 

extingo a punibilidade do denunciado e determino o arquivamento do feito.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-68.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA NUNES MEDEIROS DA SILVA 02282023102 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HEBERTHON MARQUES DE MENDONCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010112-68.2016.8.11.0091 REQUERENTE: MARILZA NUNES MEDEIROS 

DA SILVA 02282023102 REQUERIDO: HEBERTHON MARQUES DE 

MENDONCA SENTENÇA Vistos em Regime de Cooperação. Dispenso o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Em análise aos autos, verifico que as partes informaram que foi 

entabulado acordo, conforme se denota dos autos. Assim, o artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC postula quanto à resolução do processo 

quando as partes transigirem, hipótese que coaduna ao caso “sub 

examine”. Desta forma, ante à informação de que as partes transigiram, 

hei por bem homologar o acordo entabulado entre as partes. D I S P O S I T 

I V O Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o 

ACORDO entabulado entre as partes para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos. Por consequência, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

despesas processuais, com fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, DETERMINO o arquivamento dos autos, 

procedendo-se à baixa na distribuição. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 28 de 

março de 2018 Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-79.2017.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON BORGES OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COTRIM DIAS & CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010012-79.2017.8.11.0091 REQUERENTE: REQUERENTE: GILSON 

BORGES OJEDA REQUERIDO: REQUERIDO: COTRIM DIAS & CIA LTDA S E 

N T E N Ç A Vistos em Regime de Cooperação. Dispenso o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora manifestou-se pela 

desistência da ação. Nesta toada, ante a manifestação da parte autora 

pugnando pela desistência da presente demanda, outra não é a decisão 

senão acolher o Pedido de desistência, tendo em vista que o art. 485, 

inciso VIII, do CPC, traz em eu bojo a possibilidade da parte autora 

requerer a desistência da ação. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito 

sem resolução do mérito, ante o requerimento da parte autora em desistir 

da ação. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do CPC. Considerando o que preceitua os artigos 54 e 55, da 

Lei 9.099/95, deixo de condenar a autora nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 28 de 

março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-55.2017.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN BRUNO DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO)
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OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Site Agitos Mutum (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

1000037-55.2017.8.11.0091 REQUERENTE: REQUERENTE: JHONATAN 

BRUNO DOS SANTOS ALMEIDA REQUERIDO: REQUERIDO: SITE AGITOS 

MUTUM S E N T E N Ç A Vistos em Regime de Cooperação. Dispenso o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a parte autora manifestou-se 

pela desistência da ação. Nesta toada, ante a manifestação da parte 

autora pugnando pela desistência da presente demanda, outra não é a 

decisão senão acolher o Pedido de desistência, tendo em vista que o art. 

485, inciso VIII, do CPC, traz em eu bojo a possibilidade da parte autora 

requerer a desistência da ação. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito 

sem resolução do mérito, ante o requerimento da parte autora em desistir 

da ação. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do CPC. Considerando o que preceitua os artigos 54 e 55, da 

Lei 9.099/95, deixo de condenar a autora nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 28 de 

março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010061-91.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA OAB - MT0019986A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010061-91.2015.8.11.0091 REQUERENTE: EXEQUENTE: GOLD CENTER 

COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME REQUERIDO: EXECUTADO: ANDERSON 

DE MORAIS S E N T E N Ç A Vistos em Regime de Cooperação. Dispenso o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a parte autora manifestou-se 

pela desistência da ação. Nesta toada, ante a manifestação da parte 

autora pugnando pela desistência da presente demanda, outra não é a 

decisão senão acolher o Pedido de desistência, tendo em vista que o art. 

485, inciso VIII, do CPC, traz em eu bojo a possibilidade da parte autora 

requerer a desistência da ação. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito 

sem resolução do mérito, ante o requerimento da parte autora em desistir 

da ação. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do CPC. Considerando o que preceitua os artigos 54 e 55, da 

Lei 9.099/95, deixo de condenar a autora nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 28 de 

março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010104-28.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO COLOMBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIGA BYTE COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010104-28.2015.8.11.0091 EXEQUENTE: PAULO SERGIO COLOMBO 

EXECUTADO: GIGA BYTE COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - 

ME S E N T E N Ç A Vistos em Regime de Cooperação. Dispenso o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Compulsando os autos verifico que, instada a se manifestar, a parte 

autora deixou decorrer o prazo para se manifestar nos autos ou sequer 

foi encontrada no endereço anteriormente informado, demonstrando o total 

descaso com o feito. Consigno que a extinção do processo com 

fundamento no art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias). Neste sentido, a negligência e omissão da 

parte nesse mister pode provocar a extinção do processo por não 

promover as diligências necessárias ao impulsionamento do feito, devendo 

arcar com as consequências dessa conduta. Dessa forma, é de rigor 

extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o desinteresse da parte 

autora. Por fim, consigno que o artigo 51, § 1º, da Lei 9.099/95, autoriza a 

extinção do feito sem prévia intimação pessoal da parte. Ante o exposto, e 

por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC. 

Considerando o que preceitua os artigos 54 e 55, da Lei 9.099/95, deixo 

de condenar a parte nas custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Com o trânsito em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as devidas cautelas de estilo. P.I.C. Nova Monte 

Verde/MT, 28 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010069-68.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CELIA DOMINGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010069-68.2015.8.11.0091 EXEQUENTE: ANDERSON DOS SANTOS 

OLIVEIRA EXECUTADO: MARIA CELIA DOMINGUES S E N T E N Ç A Vistos 

em Regime de Cooperação. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os autos verifico 

que, instada a se manifestar, a parte autora deixou decorrer o prazo para 

se manifestar nos autos ou sequer foi encontrada no endereço 

anteriormente informado, demonstrando o total descaso com o feito. 

Consigno que a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso 

III, do NCPC, requer que a parte autora promova os atos e diligências que 

lhe competir, não abandonando a causa por mais de 30 (trinta dias). Neste 

sentido, a negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a 

extinção do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, 

ante o desinteresse da parte autora. Por fim, consigno que o artigo 51, § 

1º, da Lei 9.099/95, autoriza a extinção do feito sem prévia intimação 

pessoal da parte. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 485, inciso III, do NCPC. Considerando o que preceitua os artigos 54 e 

55, da Lei 9.099/95, deixo de condenar a parte nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as devidas cautelas de 

estilo. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 28 de março de 2018. Roger Augusto 

Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-85.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITH FERNANDES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010053-85.2013.8.11.0091 REQUERENTE: JOEL RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: EDITH FERNANDES DA COSTA S E N T E N Ç A 

Vistos em Regime de Cooperação. Dispenso o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os 

autos verifico que, instada a se manifestar, a parte autora limita-se a 

acostar aos autos pedidos solicitando diligências que são de sua 

incumbência, apenas postergando e protelando o trâmite processual, 

demonstrando o total descaso com o feito. Consigno que a extinção do 

processo com fundamento no art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a 

parte autora promova os atos e diligências que lhe competir, não 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta dias). Neste sentido, a 

negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção do 

processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, 

ante o desinteresse da parte autora. Por fim, consigno que o artigo 51, § 

1º, da Lei 9.099/95, autoriza a extinção do feito sem prévia intimação 

pessoal da parte. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 485, inciso III, do NCPC. Considerando o que preceitua os artigos 54 e 

55, da Lei 9.099/95, deixo de condenar a parte nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as devidas cautelas de 

estilo. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 28 de março de 2018. Roger Augusto 

Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 55400 Nr: 606-93.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANDRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE FL. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51796 Nr: 1091-64.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUDOVICO DANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADEMILSO BADALOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHESTER RICARDO AGOSTINI - 

OAB:12699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - OAB:113090/MG

 INTIMO O ADVOGADO DO AUTOR, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 DIAS, 

SE MANIFESTE ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 241/242.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 61471 Nr: 137-76.2017.811.0107

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID BRESCANSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, SAINT GERMAIN 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7.299-B, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, JOÃO 

BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA 

DE REF. 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 63057 Nr: 895-55.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACILENE MONTEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18395/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 62744 Nr: 757-88.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELIA RAMOS CORREIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18395/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51875 Nr: 1163-51.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE FL. 105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29556 Nr: 476-55.2005.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11.047/MT, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Marchioro da 

Silva - OAB:36.408/RS

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA/APELADA, PARA QUE, NO 

PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTE AS SUAS CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29283 Nr: 74-08.2004.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL SOARES LEAL, Valdecir Alves 
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Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:OAB/MT 

13.171

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, SE 

MANIFESTE ACERCA DA CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA DE FL. 

390/391.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59413 Nr: 985-97.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 

E VALORES MOBILIÁRIOS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, a fim de retirar na Secretaria da Vara Ùnica desta Comarca, a 

carta precatória expedida para a citação do requerido.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75798 Nr: 518-24.2016.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divina Nunes de Jesus-ME, Divina Nunes 

Jesus Roque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, com base nos artigos 835, I, §1º e 854 do CPC, 

DEFIRO o pedido veiculado pela parte exequente às fls. 19, para o fim de 

autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras das partes executadas, DIVINA NUNES ROQUE - 

ME, CNPJ: 04.932.849/0001-54; e DIVINA NUNES ROQUE, CPF: 

002.692.731-40 até o valor indicado à fl. 21 (R$ 55.870,39), o que deverá 

ser efetivado por meio da penhora online, via BACEN JUD. Com a juntada 

aos autos do Recibo de Protocolamento/ Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou Reiterações 

para Bloqueio de Valores, MANIFESTE-SE a parte exequente, em 10 (dez) 

dias.Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, 

que será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do 

executado para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu 

advogado, ou, na falta deste, pessoalmente.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72144 Nr: 340-46.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R P de Araujo Atacado - ME, Rinaldo Pereira de 

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35.798

 DIANTE DO EXPOSTO, com base nos artigos 835, I, §1º e 854 do CPC, 

DEFIRO o pedido veiculado pela parte exequente às fls. 80/81, para o fim 

de autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas 

ou aplicações financeiras das partes executadas, R.P DE ARAÚJO 

ATACADÃO – ME, CNPJ: 26.566.778/0001-56; e RINALDO PEREIRA DE 

ARAÚJO, CPF: 441.780.501-68 até o valor indicado à fl. 80/81 (R$ 

45.495,48), o que deverá ser efetivado por meio da penhora online, via 

BACEN JUD. Com a juntada aos autos do Recibo de Protocolamento/ 

D e t a l h a m e n t o  d e  O r d e m  J u d i c i a l  d e  B l o q u e i o  d e 

Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de 

Valores, MANIFESTE-SE a parte exequente, em 10 (dez) dias.Caso seja 

confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em 

nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do executado 

para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu advogado, ou, na 

falta deste, pessoalmente.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76081 Nr: 690-63.2016.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clelio Moreira de Avila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, 

proposta por BANCO BRADESCO, em face de CLELIO MOREIRA DE 

AVILA.

Consta às fl. 59/60, acordo extrajudicial realizado entre as partes, onde o 

autor informa que o requerido efetuou o pagamento do débito.

Requerem a homologação do acordo e a extinção do feito pelo pagamento.

DECIDO.

No caso, vejo que o acordo celebrado preserva os interesses das partes 

e não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo 

ou prejuízo a terceiro que obste sua homologação.

Ainda, verificando que o requerido saldou integralmente o débito, a 

homologação do feito e sua extinção, nos termos dos artigos 924, II e 513, 

ambos do Código de Processo Civil, devem ser decretadas.

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

DISPOSITIVO

 I. Pelo exposto, HOMOLOGO o presente acordo, nos termos do artigo 487, 

III do CPC, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o presente processo, a teor do 

contido no art. 924, II, do Código de Processo Civil;

 II. Eventuais custas pelo executado;

III. Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação, com as baixas de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78722 Nr: 150-44.2018.811.0106

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdBZG, IVAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO, respeitada a condição acima imposta, o pedido, 

e DETERMINO a expedição de ALVARÁ, devendo ser tomadas as 

seguintes cautelas:a) a participação e apresentação do adolescente Hugo 

Henrique de Paula, somente se acompanhado de seus pais ou 

responsável legal;b) somente será permitida a entrada ou permanência de 

adolescentes até 14 anos de idade quando devidamente acompanhadas 

pelos pais ou responsáveis legais;c) somente será permitida a entrada ou 

permanência de adolescentes até 14 anos de idade quando devidamente 

acompanhadas pelos pais, responsáveis legais ou de pessoa autorizada, 
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mediante documento escrito; d) a disposição, pela equipe organizadora, de 

pessoas em número suficiente para fiscalizar a entrada e permanência de 

crianças e adolescentes ao longo do evento;g) Ressalta-se que é 

expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 

anos, bem como a venda ou fornecimento de quaisquer substâncias que 

causem dependência física ou psíquica, responsabilizando-se, os 

organizadores, pela fiscalização e confecção de cartazes com os dizeres 

elencados no artigo 50 da Portaria 30/2014 do juízo da Infância e 

Juventude desta Comarca, para exposição no local de venda de bebidas 

alcoólicas, devendo este item ser observado no decorrer do 

evento;EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ, que deverá ser entregue à 

parte interessada mediante a apresentação alvará do Corpo de Bombeiros 

no dia do evento, certificado pelo Sr. Oficial de Justiça. O alvará deverá 

ser fixado em lugar visível e de fácil acesso (art. 74, parágrafo único do 

ECA), devendo acompanhar cópia da Portaria 30/2014.INTIME-SE Polícia 

Militar, Polícia Civil e o Conselho Tutelar, para que fiscalizem e 

acompanhem o evento, conforme a mencionada Portaria e nos termos 

desta decisão. Solicita-se ao Conselho Tutelar que apresente relatório 

pormenorizado a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, descrevendo 

eventuais ocorrências relativas à violação das normas protetivas da 

criança e do adolescente.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78722 Nr: 150-44.2018.811.0106

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdBZG, IVAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO, respeitada a condição acima imposta, o pedido, 

e DETERMINO a expedição de ALVARÁ, devendo ser tomadas as 

seguintes cautelas:a) a participação e apresentação do adolescente Hugo 

Henrique de Paula, somente se acompanhado de seus pais ou 

responsável legal;b) somente será permitida a entrada ou permanência de 

adolescentes até 14 anos de idade quando devidamente acompanhadas 

pelos pais ou responsáveis legais;c) somente será permitida a entrada ou 

permanência de adolescentes até 14 anos de idade quando devidamente 

acompanhadas pelos pais, responsáveis legais ou de pessoa autorizada, 

mediante documento escrito; d) a disposição, pela equipe organizadora, de 

pessoas em número suficiente para fiscalizar a entrada e permanência de 

crianças e adolescentes ao longo do evento;g) Ressalta-se que é 

expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 

anos, bem como a venda ou fornecimento de quaisquer substâncias que 

causem dependência física ou psíquica, responsabilizando-se, os 

organizadores, pela fiscalização e confecção de cartazes com os dizeres 

elencados no artigo 50 da Portaria 30/2014 do juízo da Infância e 

Juventude desta Comarca, para exposição no local de venda de bebidas 

alcoólicas, devendo este item ser observado no decorrer do evento;Após 

juntada do alvará do Corpo de Bombeiros, EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ, que deverá ser fixado em lugar visível e de fácil acesso (art. 

74, parágrafo único do ECA), devendo acompanhar cópia da Portaria 

30/2014.INTIME-SE Polícia Militar, Polícia Civil e o Conselho Tutelar, para 

que fiscalizem e acompanhem o evento, conforme a mencionada Portaria e 

nos termos desta decisão. Solicita-se ao Conselho Tutelar que apresente 

relatório pormenorizado a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

descrevendo eventuais ocorrências relativas à violação das normas 

protetivas da criança e do adolescente.Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se os organizadores do evento, com a consignação da 

responsabilidade civil, criminal e administrativa de qualquer burla a 

Legislação e a presente decisão, durante o evento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74771 Nr: 774-98.2015.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaine Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11.546/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O mandado de busca e apreensão solicitado pela autora já foi expedido, 

fls.39, entretanto, não foi cumprido por não estar mais a requerida na 

posse do bem, fls. 40, sendo assim, intime-se a autora para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifeste em termos de seguimento do feito.

 Em atenção ao disposto no §9º do art. 3º do Decreto Lei 911/69, 

proceda-se com o lançamento de restrição total sobre o veículo no 

sistema RENAJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76865 Nr: 181-98.2017.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raphael Queiroz Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 

11.546/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em desfavor de 

RAFAEL QUEIROZ MUNIZ.

Aduz a inicial que o requerido efetuou financiamento para adquirir um 

veículo, contudo, não adimpliu todas as parcelas do contrato.

Anteriormente à citação do requerido, o requerente se manifestou nos 

autos informando a composição amigável extrajudicial entre as partes e 

pugnou pela desistência do feito.

Vieram-me conclusos os autos para prolação de sentença.

Eis o breve relato.

Decido.

A requerente pede a desistência da demanda, informando que houve 

composição da dívida junto ao requerido..

Destarte, não se faz necessária a anuência do requerido, que sequer foi 

citado no feito.

Nestes termos dispõe o art. 485, VIII:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VIII - homologar a desistência da ação;

Portanto a extinção do feito sem resolução de mérito é matéria que se 

impõe.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da ação nos termos do 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem 

julgamento do mérito;

II. Transitada em julgado esta decisão, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações regulamentares.

III. Custas pelo autor. Sem honorários.

IV. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77791 Nr: 802-95.2017.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MOURA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em desfavor de 

GILMAR MOURA DOS SANTOS.

Aduz a inicial que o requerido efetuou financiamento para adquirir um 

veículo móvel, contudo, não adimpliu todas as parcelas do contrato, 

perfazendo uma dívida no valor de R$ 19.878,46 (dezenove mil oitocentos 

e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

Anteriormente à citação do requerido, o requerente e manifestou nos 

autos informando a composição amigável extrajudicial entre as partes e 
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pugnou pela desistência do feito.

Vieram-me conclusos os autos para prolação de sentença.

Eis o breve relato.

Decido.

Observa-se que a parte autora pugna pela desistência da demanda, vez 

que satisfeita a obrigação pelo requerido, conforme comprovado às fls. 

19.

Destarte, não se faz necessária a anuência do requerido, que sequer foi 

citado no feito.

Nestes termos dispõe o art. 485, VIII:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VIII - homologar a desistência da ação;

Portanto a extinção do feito sem resolução de mérito é matéria que se 

impõe.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, nos termos já fundamentados, HOMOLOGO a 

desistência da ação nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, extinguindo-se o feito sem julgamento do mérito.

II. Transitada em julgado esta decisão, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

III. Custas pelo autor. Sem honorários.

IV. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 67894 Nr: 422-87.2008.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O feito se encontra julgado com decisão já transitada em julgado, fls. 193.

Devidamente intimadas, fls. 194, as partes permaneceram inertes, fls. 196.

Sendo assim, arquive-se o feito com baixas e anotações de praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 70244 Nr: 169-60.2012.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selegram Produção e Comércio de Sementes Ltda., 

Aline Arikawa Rapchan Bonilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adercio Vendramel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio de Almeida 

Prado Gazzetti - OAB:SP 113.573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13.983/A

 Pelos fundamentos expostos, julgo PROCEDENTE o pedido veiculado na 

inicial, condenando o réu, Adércio Vendramel, a pagar à autora, Selegram 

Produção e Comércio de Sementes LTDA, a quantia de R$ 37.750,00 

(trinta e sete mil setecentos e cinquenta reais) corrigida monetariamente 

pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir de 03/02/2011, 

extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termo do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o 

valor da condenação.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com baixas e anotações regulamentares.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 70791 Nr: 729-02.2012.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Marques Júnior, Jussânia Rodrigues Farias 

Marques, Jairo Marques Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Considerando a certidão de fls. 157 e os documentos de fls. 155-v 156 

não correspondem ao disposto na Tabela C da Lei 7.603/2001, INTIME-SE 

o exequente para comprovar a distribuição e recolhimento das taxas da 

carta precatória, no prazo de 10 (dez) dias.

II. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74637 Nr: 699-59.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monica Bueno Camara Faria, CARLOS CESAR 

DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a notícia de descumprimento do acordo homologado por sentença às 

fls.35/37, INTIME-SE o executado para que, nos termos do art. 523 do CPC, 

efetue o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

Tendo em vista que já se determinou a penhora do imóvel indicado, 

expedindo-se, inclusive, o respectivo termo (fls. 47), não se revela 

necessária a constituição de nova penhora, ainda que os executados não 

tenham assinado o termo, já que não podem se valer da própria torpeza, 

criando obstáculo ao ato constritivo com o qual anuíram.

Sendo assim, OFICIE-SE ao cartório de registro de imóveis para que efetue 

a averbação da penhora na matrícula do imóvel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72141 Nr: 337-91.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildomar Tavares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de fls. 84/88, pela tentativa de penhora via sistema 

BacenJud.

Caso a penhora seja bem sucedida intime-se a exequente para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, caso contrário, determino, desde 

já, a suspensão da execução e do prazo prescricional pelo prazo de 01 

(um) ano, nos termos do art. 921, inciso III e §1º, do CPC, independente de 

novo despacho.

Decorrido o prazo acima sem movimentação, desde logo ordeno o 

arquivamento do processo, sem baixa no distribuidor, retomando o curso 

do prazo prescricional, independente de despacho judicial (art. 921, §§ 2º 

a 4º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68885 Nr: 61-02.2010.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Benedita de Morães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria de Siqueira - 

OAB:MT 18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Pedido de Busca e Apreensão Liminar em Alienação 

Fiduciária movida por Banco Bradesco Financiamento S/A em desfavor de 

JOSÉ Antônia Benedita de Moraes.

Às fls. 150 a parte autora se manifestou pela desistência do processo.

DECIDO.

O art. 485, VIII, do Código de Processo Civil dispõe que:

O juiz não resolverá o mérito quando:

VIII - homologar a desistência da ação;

Sendo assim e inexistindo óbice legal ou necessidade de concordância da 
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parte contrária, uma vez que o pedido de desistência ocorreu antes da 

apresentação de contestação, o processo deve ser extinto sem 

julgamento do mérito.

DISPOSITIVO:

I. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, nos termos do 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem 

julgamento do mérito;

II. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34921 Nr: 29-69.2006.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DIST DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Eger, Elida Arend Eger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de 

R$49,00 (quarenta e nove reais), por se tratar de 02 (duas) diligências 

dentro do perímetro urbano- DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser emitida pelo site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), para 

realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62854 Nr: 84-39.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Freitas Rodriguês - 

OAB:MT nº 12.424-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os presentes 

Embargos à Execução, com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I do novo Código de Processo Civil (NCPC), para 

DECLARAR como devido o valor total da soma dos meses de NOVEMBRO 

DE 2011 até NOVEMBRO DE 2014, sendo utilizada a aplicação dos juros 

de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da 

citação (data da carga dos autos, ou seja, dia 06/03/2014), em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa a partir da entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, 

conforme sua resolução. Destaco que o cálculo deve ser realizado pela 

parte EMBARGADA/EXEQUENTE para correta apresentação do valor 

atualizado e corrigido nos termos acima.INDEFIRO o pedido de realização 

de perícia contábil, pleiteado pela Embargada.Em razão da sucumbência, 

nos termos do artigo 85, §2º do NCPC, condeno a parte Embargada ao 

pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso da execução (valor 

este a ser apresentado pela parte Embargada/Exequente), observado o 

disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 98 do atual CPC.P.R.I.CUMPRA-SE.

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 002/2018-DF.

 O Excelentíssimo Doutor MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS, Meritíssimo Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Pedra Preta, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO, o pedido de Providência nº 50-55.2015.811.0022 – 

48134, oriundo do Diversos nº 90/2011 (0089170-20.2011) referente à 

destinação dos depósitos de valores, realizados no período de 17/11/2008 

à 03/07/2017, na conta corrente destinada ao pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça;

CONSIDERANDO ainda, a publicação da lei nº 10.139./2014, que determina 

que os valores referentes a depósitos identificados das diligências para o 

cumprimento de mandado judicial, bem como os valores proporcionais 

decorrentes de sua aplicação, sejam rateados entre os Oficiais de Justiça 

nos termos do artigo 2º;

1. Torna pública a divulgação a TERCEIROS INTERESSADOS, a fim de que 

postulem eventual restituição de valores depositados na conta corrente nº 

17. 771-7 Banco do Brasil agência 2423-6, Fórum de Pedra Preta, nos 

casos em que o mandado não tenha sido cumprido, sendo o edital 

extensivo aos EX-SERVIDORES deste Poder Judiciário e seus eventuais 

SUCESSORES, que tenham laborado no cumprimento de mandados no 

período, para pleitearem o que entender de direito, nos termos previstos 

no parágrafo único, do art. 3º da Lei 10.139/2014.

2. Fica estipulado o prazo de 15 (quinze) dias para que os interessados 

se manifestem.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital.

Pedra Preta-MT, 03 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45173 Nr: 994-91.2014.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Gonzatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para no prazo legal de 05 (cinco) dias, 

apresentar conta bancária para devolução da diligência depositada nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41950 Nr: 219-13.2013.811.0022

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Ribeiro da Silva Neto - 

OAB:OAB/MT 7.356-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, compareça perante esta Secretaria para 

retirar a certidão de honorários advocatícios, sob pena de arquivamento 

do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 18894 Nr: 167-85.2011.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilde Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 
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OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Santos de Oliveira - 

OAB:14885

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, ante ao 

pedido de desarquivamento do feito, impulsiono o feito para:

1- Intimação do causídico, no prazo legal de 05 dias, obtenha vistas do 

autos, para manifestar o que entender de direito, sob pena retorno ao 

arquivo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47093 Nr: 1869-61.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Carmem Rocha, Vanderly Dias da Rocha Silva, 

Silvio Dias da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Marcelo de Lima Ferreira - OAB:138.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691/A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 26 de fevereiro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46170 Nr: 1533-57.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir de Souza Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691/A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46159 Nr: 1523-13.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Francisco Estevão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Jassen 

Nogueira - OAB:19.081-A MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT/14-258-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46158 Nr: 1522-28.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antônio da Fonseca Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Jassen 

Nogueira - OAB:19.081-A MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT/14-258-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46164 Nr: 1527-50.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes de Matos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691/A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47095 Nr: 1871-31.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Marina Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Marcelo de Lima Ferreira - OAB:138.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691/A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46171 Nr: 1534-42.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691/A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 
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cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 13608 Nr: 39-70.2008.811.0022

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kisementes Pesquisa e Comercialização de Produtos 

Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Produsoja Produção e Comercialização de 

Produtos Agricolas Ltda, Orlando Potiguara Vieira Osório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinícius Bossa 

Grassano - OAB:21.151, Patrícia Grassano Pedalino - OAB:16.932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, informe a este Juízo o endereço do Requerido(a) Produsoja 

Produção e Comercialização de Produtos Agrículas LTDA, face a Certidão 

do Senhor Oficial de Justiça de fls. 568, em caso positivo, efetue o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado de intimação para perícia, emitir a guia pelo Sistema de Diligência 

no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de pagamento aos 

autos para posterior juntada.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17701 Nr: 666-06.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C dos Santos Mercado, José Carlos dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J C DOS SANTOS MERCADO, CNPJ: 

03031527000171 e atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ 

CARLOS DOS SANTOS, Cpf: 45215200149, Rg: 461.595, Filiação: 

Sebastião Aparecido dos Santos e Maria Domingues dos Santos, data de 

nascimento: 10/09/1967, natural de Buritama-SP, casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de J C DOS SANTOS MERCADO e 

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA - Nº AVISO DE 

COBRANÇA: 32687 - NÚMERO DA CDA: 200912951 - ÓRGÃO SEFAZ - Nº 

PROCESSO ÓRGÃO: 32687, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 12951/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/12/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 26.846,30

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-64.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DANILO PEREIRA LUZINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DE SOUSA PAVAO OAB - RJ0118102A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010139-64.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 2.341,21; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CONTRATOS DE CONSUMO, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARCOS DANILO PEREIRA LUZINI Parte Ré: 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA e CUMPRIMENTO da 

SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, 

o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. "... POSTO 

ISTO e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido exordial, para o fim de: A) DECRETAR a revelia do 

Reclamado, aplicando seus efeitos, nos termos do art. 20 da lei 9.099/95. 

B) CONDENAR o Reclamado, a pagar a parte Reclamante o valor de 

R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser 

corrigido monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da data da sentença. Com arrimo no que dispõe a primeira 

parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95)..." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 2 de abril de 

2018. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-33.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SILDA BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

VERA LUCIA MUNIZ DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VAGNA BORGES DE OLIVEIRA PERES (TERCEIRO INTERESSADO)

MONICA FRANCISCA DAMASCENO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 2 de 

abril de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CUMPRIMENTO da Sentença exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. Processo: 

8010057-33.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: SILDA BORGES DA SILVA, VERA 

LUCIA MUNIZ DE JESUS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-33.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 12 de 

março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso 

inominado é de 10 (dez) dias. Processo: 8010003-33.2017.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: CRISTIANE 

DA SILVA MENDONÇA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-33.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010003-33.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CRISTIANE DA SILVA MENDONÇA 

Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEDRA PRETA , 2 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-62.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010111-62.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DAVID ALVES DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEDRA PRETA , 2 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-31.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIONES LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010126-31.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VALDIONES LOPES DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEDRA PRETA , 2 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-68.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAILSON MOREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010130-68.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DURVAILSON MOREIRA 

DE PAULA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 
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Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEDRA PRETA , 2 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-17.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010114-17.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE CARLOS DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias. "... ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para: A) DECLARAR 

inexistente o débito discutido nestes autos, e somente este, proibindo a 

reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a este, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de 

alçada dos juizados especiais; B) CONDENAR a parte reclamada a pagar a 

título de danos morais à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 

8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do 

arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento”); Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95) ...". OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEDRA PRETA , 2 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-53.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010131-53.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALESSANDRO DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 

9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. "... 

Desse modo, com lastro nas provas produzidas, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos contidos na exordial, ainda reconheço a litigância de má-fé da 

parte autora, que agiu com deslealdade. Com escopo inibitório, CONDENO 

a parte reclamante ao pagamento de multa de 2%, e de indenização de 

10%, ambos sobre o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do 

Código de Processo Civil ...". OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA 

PRETA , 2 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-08.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA GUIMARAES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010134-08.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CRISTINA GUIMARAES COSTA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias. " ... Desse modo, com lastro nas provas produzidas, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, ainda reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora, que agiu com deslealdade. Com escopo 

inibitório, CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa de 2%, e 

de indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, consoante 

autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. Acolho o pedido 

contraposto requerido pela Reclamada, determinando que a Autora pague 

o valor de R$110,52 (cento e dez reais e cinqüenta e dois centavos), com 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo 

INPC, a partir do vencimento ...". OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA 

PRETA , 2 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-23.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ARCANJO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA OAB - MT0015991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010133-23.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, 
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TELEFONIA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MAURICIO ARCANJO DA SILVA FILHO Parte 

Ré: REQUERIDO: OI S.A O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, 

consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para 

interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. "... Ante o exposto e por 

tudo mais que constam nos autos, julgo PARCIALMETE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, para: DECLARAR inexistentes os débitos referentes 

aos meses de outubro e novembro de 2016, proibindo a Reclamada de 

fazer qualquer tipo de cobrança referente a estes, sob pena em caso de 

descumprimento de multa de R$2.000,00 (dois mil reais), em caso de 

descumprimento; Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95) ...". OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEDRA PRETA , 2 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-98.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE SOUZA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010128-98.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JANAINA DE SOUZA ANTONIO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias. "... ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para: A) DECLARAR 

inexistente o débito discutido nestes autos, proibindo a Reclamada de 

efetuar qualquer tipo de cobrança referente a este, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de alçada dos 

juizados especiais; Com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do 

art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95) ...". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 2 de abril de 

2018. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-47.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010112-47.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DAVID ALVES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 

9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. "... 

Desse modo, com lastro nas provas produzidas, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos contidos na exordial, ainda reconheço a litigância de má-fé da 

parte autora, que agiu com deslealdade. Com escopo inibitório, CONDENO 

a parte reclamante ao pagamento de multa de 2%, e de indenização de 

10%, ambos sobre o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do 

Código de Processo Civil. Acolho o pedido contraposto requerido pela 

Reclamada, determinando que a Autora pague o valor de R$168,57 (cento 

e sessenta e oito reais e cinqüenta e sete centavos), com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir 

do vencimento. Com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito ...". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 2 de abril de 2018. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-65.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE RIBEIRO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010072-65.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: IVONETE RIBEIRO 

ALVES Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. " ... Desse 

modo, com lastro nas provas produzidas, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos contidos na exordial, ainda reconheço a litigância de má-fé da 

parte autora, que agiu com deslealdade. Com escopo inibitório, CONDENO 

a parte reclamante ao pagamento de multa de 2%, e de indenização de 

10%, ambos sobre o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do 

Código de Processo Civil ...". OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA 

PRETA , 2 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-60.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JUCENIO MARINS ALVES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO)

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI OAB - MT0016299A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 1000044-60.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[TELEFONIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JUCENIO MARINS ALVES Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, 

consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para 

interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. " ... Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com 

resolução de mérito nos termos do artigo 487 inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: a- DECLARAR a inexistência do débito inscrito, objeto 

da lide, e, como consequência, DETERMINAR a exclusão do nome da parte 

Autora nos cadastros de inadimplentes, no que tange exclusivamente às 

obrigações jurídicas narradas no presente processo, dentro do prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária 

arbitrada no valor de R$200,00 (duzentos reais), na hipótese de 

descumprimento da obrigação de fazer, conforme artigo 497 do CPC; b- 

CONDENAR a parte reclamada, a pagar para a parte autora, a importância 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com correção monetária pelo “INPC” e juros de mora de 1% ao mês a partir 

da sentença, forte na súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento); Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95) ...". OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEDRA PRETA , 2 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-83.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010129-83.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSÉ VIEIRA DA SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. " ... ISTO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial para: A) DECLARAR inexistente o 

débito discutido nestes autos, e somente este, proibindo a reclamada de 

efetuar qualquer tipo de cobrança referente a este, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de alçada dos 

juizados especiais; B) CONDENAR a parte reclamada a pagar a título de 

danos morais à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), forte 

nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, 

forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor 

da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”); Deixo 

de condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95) ...". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 2 de abril de 

2018. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-37.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY NAVES REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010145-37.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VALDECY NAVES REZENDE 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEDRA PRETA , 2 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-67.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY NAVES REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010143-67.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VALDECY NAVES 

REZENDE Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, 

consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para 
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interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEDRA PRETA , 2 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-52.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY NAVES REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010144-52.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VALDECY NAVES 

REZENDE Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 

9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 2 de abril de 2018. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-42.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MAUCINEI DE OLIVEIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010080-42.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MAUCINEI DE OLIVEIRA 

ROSA Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CRÉDITOS FINANCEIROS O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, 

consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para 

interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. "... ISTO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial para: A) DECLARAR inexistentes os débitos 

discutidos nestes autos, e somente estes, proibindo a reclamada de 

efetuar qualquer tipo de cobrança referente a estes, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de alçada dos 

juizados especiais; B) DETERMINAR que a reclamada, proceda, no prazo 

máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), até o limite do valor de alçada dos juizados especiais; C) 

CONDENAR a parte reclamada a pagar a título de danos morais à parte 

autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, 

V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção 

monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do 

STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento”); Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95) ...". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 2 de abril de 

2018. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-10.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MACHADO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010108-10.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDUARDO MACHADO 

MONTEIRO Parte Ré: REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 

9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. " ... 

Diante da contumácia da parte Reclamante, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no Art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando, ainda, que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (Art. 51, §2º, da Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte Reclamante, no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação, sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Nos termos do Artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juíz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Pedra Preta/MT, para às providências cabíveis ...". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 2 de abril de 2018. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-92.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MACHADO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010109-92.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDUARDO MACHADO 

MONTEIRO Parte Ré: REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 

9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. "... 

Em razão do não comparecimento da parte Autora à audiência, outro 

caminho não há senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. 

Diante da contumácia da parte Reclamante, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no Art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando, ainda, que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (Art. 51, §2º, da Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte Reclamante, no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação, sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito ...". OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA 

PRETA , 2 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-40.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MACHADO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010106-40.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDUARDO MACHADO 

MONTEIRO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 

9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

"...Em razão do não comparecimento da parte Autora à audiência, outro 

caminho não há senão extinguir o processo sem julgamento do 

mérito.Diante da contumácia da parte Reclamante, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no Art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando, ainda, que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (Art. 51, §2º, da Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte Reclamante, no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação, sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito ...". OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA 

PRETA , 2 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-25.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MACHADO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010107-25.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDUARDO MACHADO 

MONTEIRO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 

9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. "... 

Em razão do não comparecimento da parte Autora à audiência, outro 

caminho não há senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. 

Diante da contumácia da parte Reclamante, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no Art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando, ainda, que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (Art. 51, §2º, da Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte Reclamante, no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação, sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito ..." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA 

PRETA , 2 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010051-31.2013.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO SANTOS NEPOMUCENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO PEDRA 

PRETA , 2 de abril de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: 

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - MT0005794S A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.. Processo: 

8010051-31.2013.8.11.0022; Valor causa: R$ 5.375,78; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: JOSE APARECIDO SANTOS NEPOMUCENA Parte Ré: 

BANCO DO BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-56.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000096-56.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANDRE ROBERTO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, sob pena 

de extinção do feito. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 2 de abril de 

2018. Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44977 Nr: 855-42.2014.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Araujo Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 054/07, impulsiono o 

feito para:

1- Intimação do defensor do denunciado, para que no prazo legal, 

apresente as Razões de Apelação, tendo em vista que o réu manifestou 

que deseja recorrer da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59862 Nr: 305-42.2017.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinilson Coelho Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Danilo Bessa Santos - OAB/MT nº 21460/O, para promover a defesa do 

requerente, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55265 Nr: 854-86.2016.811.0022

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Edson Damacena Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 054/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do querelante, para que no prazo legal, 

apresente as alegações finais escritas nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44486 Nr: 467-42.2014.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Maria Jose Souza Gonçalves, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carmo Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon Fernando Yokada 

Fernandes - OAB:MT/19.992

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 054/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do denunciado, para que no prazo legal, 

apresente as alegações finais escritas nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55702 Nr: 991-68.2016.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Martins Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 054/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do denunciado, para que no prazo legal, 

apresente as alegações finais escritas nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55703 Nr: 992-53.2016.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elhodete Baleeiro de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 054/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do denunciado, para que no prazo legal, 

apresente as alegações finais escritas nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59425 Nr: 78-52.2017.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kevin dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, ante a ausência 

da Defensoria Pública neste Município - nomeio como defensor(a) 

dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr Edson 

Correa da Silva - OAB/MT nº 22.655/O, para promover a defesa do 

denunciado, bem como, para apresentar as alegações finais escritas no 

prazo legal..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55988 Nr: 1131-05.2016.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Alves Simili

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O
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 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, ante a ausência 

da Defensoria Pública neste Município - nomeio como defensor(a) 

dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr Denivan 

Baleeiro Bonadio - OAB/MT nº 22.319/O, para promover a defesa do réu, 

bem como, para apresentar os memoriais escritos no prazo legal.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 12719 Nr: 919-15.2006.811.0028

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amaury Batista do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Dias Rebouças - 

OAB:9658/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Intime-se os representantes da requerida consoante documentos 

constantes nos autos de Declaração de Insolvência Civil de Código 

114938 em trâmite no presente juízo, para regularizar a representação 

processual no prazo de 10 (dez) dias, bem como a fim de viabilizar ao 

juízo a documentação necessária à produção de prova pericial.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário, e façam os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123219 Nr: 1844-59.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Pereira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, a parte autora por meio de seu advogado constituído 

para no prazo apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de ref. 

38.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 133143 Nr: 1166-10.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Barros da Silva, Welder Batista 

Brito de Oliveira, Matheus Victor dos Santos Silva, Laura Danielle Neves 

de Souza, Tandara Inês Gonçalves de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Tais Cristina Freitas da 

Silva - OAB:23.396/MT, THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - 

OAB:15111/O

 Vistos etc.

Denota-se dos autos que face as aventadas diversas violações da 

tornozeleira eletrônica, a representante do Ministério Público requereu a 

decretação da prisão preventiva da acusada Tandara Inês.

De outro norte, a ré Tandara alega que teve que alterar seu domicílio, bem 

como que a tornozeleira está apresentando apitos involuntários, luzes 

indicadoras com sinais irregulares.

Tendo em vista, que a instrução processual já está perto de se encerrar e 

que a acusada tem demonstrado uma atitude colaborativa para a 

elucidação dos fatos, DEFIRO o pedido para que a ré TANDARA INÊS 

GONÇALVES DE MOURA, se dirija ao Fórum da Capital, para que proceda 

com a manutenção da tornozeleira eletrônica, assim como altere o seu 

endereço no cadastro constante na Central de Monitoramento, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o termo, OFICIE a Central de Monitoramento para que responda 

se a tornozeleira se encontra em perfeito estado de funcionamento.

Destarte, por ora, POSTERGO a apreciação do pedido de decretação da 

prisão preventiva da acusada.

Com a resposta da Central de Monitoramento, façam-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Notifique-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016925-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JENESIS ARRUDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 23 de abril de 2018 as 13:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016914-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 23 de abril de 2018 as 13:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016885-27.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL IGOR DA COSTA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 23 de abril de 2018 as 13:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016836-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 23 de abril de 2018 as 13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016882-72.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILENE DE MORAES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 23 de abril de 2018 as 13:40h.

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 019/2018 - DF

 O Doutor Daniel de Sousa Campos, Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

EXONERAR a Srª. THAIS SILVA CUNHA, matrícula n. 36065, portadora do 

RG n. 441084308 e CPF n. 415.548.638-56, do cargo de Assessor de 

Gabinete II do Gabinete da Segunda Vara desta Comarca - Grupo 

Operacional PDA - CNE - VII, com efeitos a partir de 02 de abril de 2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte, 2 de abril de 2018

Daniel de Sousa Campos

Juiz Substituto e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000055-41.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE Processo: 1000055-41.2018.8.11.0059; Valor causa: 

R$ 646.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Guarda, Fixação, 

Reconhecimento / Dissolução]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LEIDIANE MARQUES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

MAURO SERGIO DE MOURA DESPACHO Nos termos dos artigos 320 e 321 

do NCPC, determino a intimação da demandante, por intermédio do 

advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de 

comprovar a real impossibilidade de arcar com as custas do processo ou 

recolher o necessário para o seu devido prosseguimento, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do NCPC). 

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000073-62.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO CESAR TAVARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000073-62.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 3.564,38; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261)/[Intimação / Notificação, Diligências]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Parte Ré: REQUERIDO: CAIO CESAR TAVARES DA SILVA Considerando o 

teor da petição retro, aguarde-se a missiva em cartório pelo prazo de 30 

(trinta). Após, tornem conclusos. Cumpra-se. PORTO ALEGRE DO NORTE, 

2 de abril de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69938 Nr: 3405-25.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO AMARAL POSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jabes Fonseca de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA GISELLE 

NONNEMACHER MARQUES - OAB:331617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 Certifico para os devidos fins, que os embargos de declaração interposto 

pelo embargante foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52807 Nr: 2411-65.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Cunha de Assunção Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frank Ar Condicionado e Eletrica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abner Gomyde Neto - 

OAB:264.826, Danielle Camazano Silva - OAB:264.440, Gustavo 

Gomes Polotto - OAB:230.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

JULIANO CUNHA DE ASSUNÇÃO PINTO ajuizou, no Estado de São Paulo, 

ação anulatória de débito em face de FRANK AR CONDICIONADO E 

ELÉTRICA, ambos qualificados nos autos.

 Devidamente citada, a parte requerida apresentou exceção de 

incompetência, a qual foi julgada procedente, por conseguinte, foi 

determinado a remessa dos autos a esta Comarca (fls. 26/28).

Da decisão supra, o requerente interpôs agravo de instrumento 

(fls.33/41). Contudo, foi negado provimento ao mencionado recurso, 

conforme acordão de fl.60.

Em seguida, os autos aportaram nesta Comarca, oportunidade em que foi 

determinada à parte autora para que, por intermédio de seu advogado 

constituído, comprove o devido recolhimento das custas e taxas devidas 

(fl.73). Nada foi acostado aos autos (fl.74).

Após, foi determinada à intimação pessoal da parte autora (através de 

carta e, após, por edital- fls.79 e 83) para dar prosseguimento ao feio, 

todavia, quedou-se inerte (fl.84).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Considerando a inércia da parte autora, JULGO EXTINGO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC).

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52192 Nr: 1878-09.2014.811.0059
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 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira Sousa, alcunha "Zeca"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adonel Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Considerando o teor da certidão retro, intime-se a parte autora 

pessoalmente, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito sob pena de extinção.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40507 Nr: 241-91.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Santos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B/MT, Vinicius 

Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

GILBERTO SANTOS PEREIRA, ajuizou ação para concessão de pensão 

por morte, em face do INSS, ambos qualificados nos autos.

Após regular tramite processual, a parte autora foi intimada para dar 

prosseguimento ao feito e quedou-se inerte (fl.123).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Considerando a inércia da parte autora, JULGO EXTINGO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais atento às disposições do art. 85, §8º do NCPC, arbitro em 10% 

sobre o valor da causa. Esses valores só poderão ser cobrados se 

houver comprovação da modificação no estado econômico do vencido no 

prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, 

nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66700 Nr: 1984-97.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iram Borges de Moraes Rocha 

- OAB:32.842 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão retro, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89736 Nr: 9152-19.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA DE JESUS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão retro, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73005 Nr: 4837-79.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MENDES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão retro, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62522 Nr: 306-47.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON MENDES JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão retro, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56793 Nr: 1456-97.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulce Barbosa de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 SENTENÇA

DULCE BARBOSA DE MOURA ajuizou ação de indenização por dano moral 

de protesto indevido, em face de OI S.A., ambos qualificados nos autos.

Recebida a inicial, foi deferida a justiça gratuita e determinada a citação da 

parte contrária (ref.03).

 Contestação anexada à ref.10.

Ato contínuo, a parte autora foi intimada através de seu advogado e 

pessoalmente para se manifestar nos termos dos artigos 350 e 351 do 

novo CPC e quedou-se inerte (refs.28, 40 e 49).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Considerando a inércia da parte autora, JULGO EXTINGO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais atento às disposições do 

art. 85, §8º do NCPC, arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Esses 

valores só poderão ser cobrados se houver comprovação da modificação 
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no estado econômico do vencido no prazo de até cinco anos contados do 

trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81254 Nr: 3721-04.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Maria Barbosa de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVERA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

CRISTINA MARIA BARBOSA DE MACEDO ajuizou ação de indenização por 

danos morais e materiais c/c ação declaratória e sustação de protesto 

com pedido de tutela provisória de urgência, em face de PRIMAVERA 

MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, ambos qualificados nos 

autos.

Recebida a inicial, foi indeferida a tutela de urgência e designada audiência 

de conciliação, solenidade em que nenhuma das partes compareceram 

(refs.10 e 19).

 Ato contínuo, a autora foi devidamente intimada para dar prosseguimento 

ao feito, consoante certidão de ref. 30, contudo, quedou-se inerte.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Considerando a inércia da parte autora, JULGO EXTINGO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas já foram pagas.

Considerando que não ocorreu a citação, deixo de arbitrar honorários.

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

 P. R. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93826 Nr: 11450-81.2017.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Toso, Paulo Alexandro Tealdi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Membros da Familia Maciel, Geraldo Chaves 

Rodrigues, Marcos Aurélio Pires Pereira, Willian Gomes Maciel, vulgo 

"Cabeça", Raylan dos Reis Maciel, GERSON DE ANDREDE TOLEDO, 

RAIMUNDO PIRES, Lorival Ferreira Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurelio Monteiro 

Araújo - OAB:8.510/MT, Ricardo Pinto da Silva - OAB:9.400 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - 

OAB:18969/GO

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, para providenciar o pagamento da 

complementação da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 

338,30 (trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos), para cumprimento 

do mandado, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o 

km percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo 

o referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pela Central de 

Pagamento de Diligências - CPD (site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso), regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93842 Nr: 11459-43.2017.811.0059

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuaria Sarandi Ltda, Mario Steffen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelci Toso, Paulo Alexandro Tealdi, Willian 

Gomes Maciel, vulgo "Cabeça", Raylan dos Reis Maciel, Gerson de 

Andrade Toledo, Geraldo Chaves Rodrigues, Marcos Aurélio Pires Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaidy Marlone Naves Pinto - 

OAB:GO 25545, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16.056 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Monteiro 

Araújo - OAB:MT 8510, Ricardo Pinto da Silva - OAB:9.400 - GO, 

Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 (...)Inicialmente, nos termos do artigo 64, §4º, do NCPC, RATIFICO todos 

os atos processuais praticados, inclusive as decisões de fls. 440/447 e 

634/642 dos autos em apenso que indeferiu os pedidos de liminar e 

antecipação de tutela, razão pela qual os pleitos liminares da peça 

contestatória de fls. 132/158 restaram prejudicados.Conforme dispõe o 

artigo 685, do NCPC, a presente ação de oposição está apensada à ação 

de reintegração de posse (código 93826) e tramitará simultaneamente à 

ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença.Importante 

registrar que na ação de reintegração de posse em apenso foi 

determinada inspeção judicial, a ser realizada pelo Oficial de Justiça, como 

também a produção de prova pericial, de modo que os opoentes poderão 

acompanhar a produção das referidas provas.Por fim, antes de proceder 

o saneamento do presente feito, determino a intimação dos opoentes para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem quanto a não citação dos 

opostos Raylan dos Reis Maciel e Willian Gomes Maciel.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93826 Nr: 11450-81.2017.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Toso, Paulo Alexandro Tealdi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Membros da Familia Maciel, Geraldo Chaves 

Rodrigues, Marcos Aurélio Pires Pereira, Willian Gomes Maciel, vulgo 

"Cabeça", Raylan dos Reis Maciel, GERSON DE ANDREDE TOLEDO, 

RAIMUNDO PIRES, Lorival Ferreira Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurelio Monteiro 

Araújo - OAB:8.510/MT, Ricardo Pinto da Silva - OAB:9.400 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - 

OAB:18969/GO

 (...): Nos termos do artigo 64, §4º, do NCPC, RATIFICO todos os atos 

processuais praticados, inclusive as decisões de fls. 440/447 e 634/642. 

Outrossim, sobre a emenda à inicial, verifica-se que a petição e 

documentos de fls. 448/627 não trouxe qualquer alteração na causa de 

pedir ou pedido, mas apenas documentos novos, motivo pelo qual, tendo 

sido a parte contrária intimada, admito e recebo as referidas peças 

processuais, na forma do artigo 435 e seguintes do NCPC(..) Segundo o 

artigo 685, do NCPC, a oposição será apensada aos autos e tramitará 

simultaneamente à ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma 

sentença, razão pela qual determino o apensamento no sistema Apolo da 

mencionada ação a presente ação de reintegração de posse, passando 

ambos os feitos a tramitar de forma conjunta.Registro, ainda, que os 

requeridos Raylan dos Reis Maciel e Willian Gomes Maciel foram 

devidamente citados e não apresentaram contestação, motivo pelo qual 

serão considerando revéis, conforme artigo 344, do NCPC.Os requeridos 

Geraldo Chaves Rodrigues, Gerson de Andrade Toledo e Marcos Aurélio 

Pires Pereira, por sua vez, peticionaram informando que a presente ação 

perdeu seu objeto diante da reintegração de posse da requerida Nelci 

Toso em outros autos (ação de reintegração de posse - código 369720), 

alegando que os requeridos evadiram-se dos imóveis - Fazendas Santo 

Anjo e Afonso Rodrigues – fls. 652/653.Ou seja, observa-se, a priori, que 

a área em litígio (Fazenda Gaivotas ou Fazenda Sarandi, ambas 

originalmente denominada Fazenda São Luiz) é disputada entre a parte 

autora Nelci Toso e os opoentes Mário Steffen, representado pelo seu 

procurador Manoel do Nascimento Vieira Araújo, e a Agropecuária Sarandi 

Ltda, representada inicialmente pelos seus sócios Manoel do Nascimento 

Vieira Araújo e Hilário Moacir Heter e posteriormente, após alteração 

contratual, por Nikolas Júnior de Souza Araújo e Incorporadora São Félix 

LTDA ME (fls. 646/651).Por tal razão, entendo desnecessária a 

determinação de citação por edital de eventuais réus/terceiros ausentes, 

incertos ou desconhecidos.(...)
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79871 Nr: 2945-04.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emival Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO 

JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO: Considerando que a transferência de valores envolvendo 

pagamento de RPV passou a ser feita através de alvará eletrônico, 

intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos os dados bancários para 

efetivação da transferência dos valores depositados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79846 Nr: 2922-58.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE ASSIS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO 

JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO: Considerando que a transferência de valores envolvendo 

pagamento de RPV passou a ser feita através de alvará eletrônico, 

intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos os dados bancários para 

efetivação da transferência dos valores depositados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20158 Nr: 822-43.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenita Aparecida Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a requerente foi intimada 

pessoalmente, para prazo de 48 horas dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79551 Nr: 2738-05.2017.811.0059

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elsi Antônio Pietrobom

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda, 

ADALTO DE FREITAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keytiane Severina de Freitas 

Ferreira - OAB:12481/B MT, Mário Sergio dos Santos Ferreira 

Junior - OAB:12.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-A, EURÍPEDES ALVES FEITOSA - OAB:8314, Gustavo 

Muniz Feitosa - OAB:GO 31.342

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79551 Nr: 2738-05.2017.811.0059

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elsi Antônio Pietrobom

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda, 

ADALTO DE FREITAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keytiane Severina de Freitas 

Ferreira - OAB:12481/B MT, Mário Sergio dos Santos Ferreira 

Junior - OAB:12.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-A, EURÍPEDES ALVES FEITOSA - OAB:8314, Gustavo 

Muniz Feitosa - OAB:GO 31.342

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) declarar rescindido 

o contrato de locação firmado entre as partes e, consequentemente, 

decretar o despejo da locatária do imóvel situado na Avenida Brasil, nº 

660, Centro, Confresa-MT; b) condenar a locatária e o fiador ao 

pagamento dos aluguéis e encargos vencidos, conforme indicados no 

demonstrativo (fls. 24/25) e vincendos, até a data da efetiva 

desocupação, acrescidos de multa de 10%, juros de 2% ao mês e 

correção monetária pelo INPC a partir da data dos respectivos 

vencimentos.Considerando a disposição normativa do artigo 58, inciso V, 

da Lei do Inquilinato, expeça-se mandado de despejo da ré MOTOGARÇAS 

COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA do imóvel locado, a qual conterá o 

prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária, nos termos do 

artigo 63, §1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.245/91.Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do seu pedido (art. 86, p.ú., do 

NCPC), condeno os réus ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% sobre o valor da condenação.Após o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98797 Nr: 1909-87.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251, Keytiane Severina de Freitas Ferreira - OAB:12481/B 

MT, Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97558 Nr: 1233-42.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55083 Nr: 446-18.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o recurso de apelação interposto pela 

autarquia ré, foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98675 Nr: 1846-62.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIRLEY PARENTE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97777 Nr: 1375-46.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BONFIM DE ALMEIDA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97569 Nr: 1240-34.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSINETE MARIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97460 Nr: 1168-47.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PAZ GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97284 Nr: 1089-68.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Pereira Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS ALMEIDA 

GUERRA - OAB:23483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98800 Nr: 1911-57.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251, Keytiane Severina de Freitas Ferreira - OAB:12481/B 

MT, Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95654 Nr: 108-39.2018.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79551 Nr: 2738-05.2017.811.0059

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elsi Antônio Pietrobom

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda, 

ADALTO DE FREITAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keytiane Severina de Freitas 

Ferreira - OAB:12481/B MT, Mário Sergio dos Santos Ferreira 

Junior - OAB:12.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-A, EURÍPEDES ALVES FEITOSA - OAB:8314, Gustavo 

Muniz Feitosa - OAB:GO 31.342

 Desse modo, considerando que não foram atendidos os requisitos 

previstos no art. 59, § 1º, IX da Lei n.º 8.245/91, uma vez que o caso 

envolve contrato de locação com garantia de fiança, sendo, este, óbice 

para a concessão da medida, INDEFIRO a liminar pleiteada.Nos termos do 

art. 334, do NCPC, citem-se os requeridos e intime-se o requerente para a 

audiência de conciliação no dia 31 de maio de 2017, às 15h30min horas 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso), consignando que o prazo de 

15 dias para apresentação de contestação iniciará a partir da data da 

referida audiência (art. 335, I, do NCPC).Às providências para a realização 

da solenidade.Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96947 Nr: 884-39.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Lima Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glauciane Izummy 
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Tamayoce - OAB:19.950/MT

 Aqui se tem Carta Precatória relativo a um Termo Circunstanciado de 

Ocorrência oriunda do Juizado Especial da Comarca de Barra do 

Garças/MT, cuja finalidade é o oferecimento de proposta de transação 

penal.

 Deste modo, cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário.

Para tanto, designo o dia 10 de abril de 2018, às 17h00min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo deprecante com as informações necessárias.

 Intime-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97035 Nr: 947-64.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cássio José Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A/MT

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a um Termo Circunstanciado de 

Ocorrência oriunda do Juizado Especial da Comarca de Ribeirão 

Cascalheira/MT, cuja finalidade é que se proceda o interrogatório do 

acusado.

 Deste modo, cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário.

Para tanto, designo o dia 10 de abril de 2018, às 17h30min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo deprecante com as informações necessárias.

 Intime-se o Ministério Público.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65558 Nr: 1539-79.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Fabio Gonçalves Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de JEAN FÁBIO GONÇALVES OLIVEIRA.

 Compulsando-se os autos, observa-se que a parte exequente, foi 

intimada para o recolhimento das diligências do senhor oficial de justiça, no 

que tange a citação do executado.

 Todavia conforme consta na referência 16, o exequente depositou o 

valor, mas em conta diversa.

 Novamente o exequente foi intimado, a proceder ao recolhimento, mas 

com observância na conta a ser depositada, contudo quedou-se inerte 

(referência 26).

 É a síntese do necessário. Decido.

 Conforme prevê o artigo 290 do Código de Processo Civil, impõe-se o 

cancelamento da distribuição do feito cuja comprovação de custas e 

despesas processuais não tenham sido realizada nos autos.

Nesta esteira, a parte exequente foi intimada a promover o recolhimento de 

custas judiciais, tendo decorrido o prazo sem manifestação desde o ano 

de 2016.

Considerando que o Código de Processo Civil estabelece a consequência 

para o não recolhimento das custas judiciais, quando exigidas, como 

sendo o cancelamento da distribuição, EXTINGO ESTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, X daquele 

diploma legal e determino que se enviem os autos para cancelamento da 

distribuição.

Sem custas e honorários porque não houve triangulação processual.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 11195 Nr: 1542-49.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368/MT, JULLIANE ALVES DA SILVA - OAB:18251/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez.

Tendo em vista o credenciamento de novo profissional junto a esta 

Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em 13 de abril de 2018, às 11h15min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18909 Nr: 2732-42.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kleiber Silva dos Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez.

Tendo em vista o credenciamento de novo profissional junto a esta 

Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em 13 de abril de 2018, às 11h15min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18913 Nr: 2736-79.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez.
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Tendo em vista o credenciamento de novo profissional junto a esta 

Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em 13 de abril de 2018, às 11h15min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20087 Nr: 751-41.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Barbosa de Moura da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez.

Tendo em vista o credenciamento de novo profissional junto a esta 

Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em 13 de abril de 2018, às 11h15min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20105 Nr: 769-62.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Claudio Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez.

Tendo em vista o credenciamento de novo profissional junto a esta 

Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em 13 de abril de 2018, às 11h15min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 21549 Nr: 1777-74.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Fernandes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-A, Letacio Vargas Leite - OAB:20.350 - GO, Tulio de 

Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, Vinicius Vargas Leite - 

OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez.

Tendo em vista o credenciamento de novo profissional junto a esta 

Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em 13 de abril de 2018, às 11h15min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45011 Nr: 829-64.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veranice Rosa de Macedo Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez.

Tendo em vista o credenciamento de novo profissional junto a esta 

Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em 13 de abril de 2018, às 11h15min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 
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prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50331 Nr: 286-27.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronildo Pontes de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - 

OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez.

Tendo em vista o credenciamento de novo profissional junto a esta 

Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em 13 de abril de 2018, às 11h15min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18915 Nr: 2738-49.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Filho Honório da Silva, alcunha "Luiz da Cigana"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez.

Tendo em vista o credenciamento de novo profissional junto a esta 

Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em 13 de abril de 2018, às 11h15min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 26 de março de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20091 Nr: 755-78.2011.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nailde Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez.

Tendo em vista o credenciamento de novo profissional junto a esta 

Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em 13 de abril de 2018, às 11h15min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 26 de março de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78098 Nr: 1746-44.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALENCAR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA 

FONTES - OAB:12632-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez.

Tendo em vista o credenciamento de novo profissional junto a esta 

Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em 13 de abril de 2018, às 07h15min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 60234 Nr: 3424-65.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Lucas Medrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaiceli Camarin Pietrobon - 

OAB:16897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez.

Tendo em vista o credenciamento de novo profissional junto a esta 

Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em 13 de abril de 2018, às 07h15min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91521 Nr: 10141-25.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ PEREIRA DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez.

Tendo em vista o credenciamento de novo profissional junto a esta 

Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em 13 de abril de 2018, às 07h15min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81299 Nr: 3759-16.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez.

Tendo em vista o credenciamento de novo profissional junto a esta 

Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em 13 de abril de 2018, às 07h15min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, cite-se a parte ré mediante 

remessa dos autos, oportunidade em que se manifestará acerca do laudo 

pericial.

Após, intime-se a requerente para apresentação de réplica e 

manifestação quanto ao laudo.

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91079 Nr: 9868-46.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evileide Costa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez.

Tendo em vista o credenciamento de novo profissional junto a esta 

Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em 13 de abril de 2018, às 07h15min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18915 Nr: 2738-49.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Filho Honório da Silva, alcunha "Luiz da Cigana"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 13 de abril de 2018, às 09h15min 

(horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais 

exames que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20105 Nr: 769-62.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Claudio Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 
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de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 13 de abril de 2018, às 09h15min 

(horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais 

exames que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 11195 Nr: 1542-49.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368/MT, JULLIANE ALVES DA SILVA - OAB:18251/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 13 de abril de 2018, às 11h15min 

(horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais 

exames que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18909 Nr: 2732-42.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kleiber Silva dos Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 13 de abril de 2018, às 11h15min 

(horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais 

exames que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18913 Nr: 2736-79.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 13 de abril de 2018, às 11h15min 

(horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais 

exames que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20087 Nr: 751-41.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Barbosa de Moura da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 13 de abril de 2018, às 11h15min 

(horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais 

exames que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20091 Nr: 755-78.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nailde Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 13 de abril de 2018, às 11h15min 

(horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais 

exames que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 21549 Nr: 1777-74.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Fernandes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-A, Letacio Vargas Leite - OAB:20.350 - GO, Tulio de 

Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, Vinicius Vargas Leite - 

OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 13 de abril de 2018, às 11h15min 

(horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais 

exames que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45011 Nr: 829-64.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veranice Rosa de Macedo Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 13 de abril de 2018, às 11h15min 

(horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais 

exames que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50331 Nr: 286-27.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronildo Pontes de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - 

OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 13 de abril de 2018, às 11h15min 

(horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais 

exames que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 973 de 1053



 Cod. Proc.: 70864 Nr: 3854-80.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Pinheiro da Silva, alcunha "Cabeção e Dim"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez.

Tendo em vista o credenciamento de novo profissional junto a esta 

Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em 13 de abril de 2018, às 07h15min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65693 Nr: 1592-60.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS TAVARES AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez.

Tendo em vista o credenciamento de novo profissional junto a esta 

Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em 13 de abril de 2018, às 09h15min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75990 Nr: 486-29.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARA CRISTYNE LUZ DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez.

Tendo em vista o credenciamento de novo profissional junto a esta 

Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em 13 de abril de 2018, às 09h15min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75857 Nr: 417-94.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. P. Teixeira Carnes, Edma Divina Guimarães, 

José Eduardo Pinto Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU em desfavor de E D G 

TEIXEIRA – ME, EDMA DIVINA GUIMARÃES e JOSÉ EDUARDO PINTO 

TEIXEIRA.

 Compulsando-se os autos, observa-se que a parte exequente, foi 

intimada para o recolhimento das diligências do senhor oficial de justiça, no 

que tange a citação dos executados.

 Todavia conforme consta na referência 14, a exequente quedou-se 

inerte.

 É a síntese do necessário. Decido.

 Conforme prevê o artigo 290 do Código de Processo Civil, impõe-se o 

cancelamento da distribuição do feito cuja comprovação de custas e 

despesas processuais não tenham sido realizada nos autos.

Nesta esteira, a parte exequente foi intimada a promover o recolhimento de 

custas judiciais, tendo decorrido o prazo sem manifestação desde agosto 

de 2017.

 Considerando que o Código de Processo Civil estabelece a consequência 

para o não recolhimento das custas judiciais, quando exigidas, como 

sendo o cancelamento da distribuição, EXTINGO ESTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, X daquele 

diploma legal e determino que se enviem os autos para cancelamento da 

distribuição.

Sem custas e honorários porque não houve triangulação processual.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 86150 Nr: 6872-75.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO PEREIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607 - RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de busca e apreensão ajuizada por ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA em face de DANILO PEREIRA FERREIRA.

Conforme consta dos autos, restaram-se frustradas as diligências de 

apreensão do veículo e citação do requerido.
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 Instado a se manifestar, o requerente pugnou pela expedição de ofício ao 

Detran para que seja informado para qual endereço está sendo enviado o 

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos – CRLV.

É a síntese do necessário. Decido.

 Defiro o pedido formulado pelo requerente, devendo ser expedido o 

necessário para seu cumprimento.

Oportunamente, intime-se a parte autora para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62398 Nr: 269-20.2016.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 Nestes autos, tem-se ação de divórcio litigioso.

Antes mesmo de ser citada, a parte ré apresentou-se para audiência de 

conciliação, tendo sido celebrado acordo nos seguintes termos:

"1. A parte autora voltara a usar o nome de solteira DORIVANIA PEREIRA 

DE ALMEIDA, a ser retificado mediante mandado deste d.

Juízo ao Cartório de Registro Civil de Confresa/MT. 2. Ficam partilhados os 

bens descritos na inicial e a seguir especificados, sendo 50% para cada 

uma das partes: (i) 01 (um) imóvel urbano, situado na Rua Nossa Senhora 

Aparecida, s/n, Setor Universitário 1,

quadra 26, lote 11, medindo 15 X 30, com as seguintes confrontantes: 

frente com a Rua Nossa Senhora da Aparecida, lado direito com a Sr' 

Margarida de tal, lado esquerdo com o Sr. Fulano de tal, fundo com o 

senhor Fulando de tal, na cidade de Confresa/MT, atualemente avaliado em 

R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo este o valor mínimo para sua 

venda; e (ii) 01 (uma) casa localizada na Rua 29 de julho, n° 18, lote 05, 

quadra 45, setor Jardim Planalto, Município de Confresa/MT, atualmente 

avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo este o valor mínimo 

para sua venda; 3. As partes acordam em colocar de ambos os imóveis a 

venda."

Por isso, não apresentando-se qualquer vício, HOMOLOGO OS TERMOS 

DO ACORDO, resolvendo o mérito da causa.

Transitada em julgado, arquivem-se este feito na condição de findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98462 Nr: 1761-76.2018.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isa Dora Simplício dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonilto de Oliveira Lunguinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMADO JOSÉ FERREIRA FILHO - 

OAB:34239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 detidamente os autos, em que pese as declarações e documentos 

acostados à peça exordial, não é possível aferir com concretude se a 

união estável alegada ainda subsistia à época do óbito de Antonilto, como 

também, considerando a necessidade de maiores elementos para 

reconhecer a união estável do casal, assim como o lapso temporal exato 

desta, indefiro, por ora, o pedido de nomeação de Isa Dora Simplício dos 

Santos como inventariante, nomeando a prole mais velha do “de cujus”, 

que, no caso em exame, é MARIA CLARA DOS SANTOS LUNGUINHO, já 

qualificada na inicial, a qual, nos termos do artigo 617, inciso IV, do Código 

de Processo Civil, deverá ser representada por sua genitora.Deve ser 

registrado ainda que a condição de herdeira da compenheira nãio pode 

ser reconhecida no procedimento de inventário, considerando que se trata 

de demanda a ser submetida ao procedimento comum do processo de 

pronhecimento. Isso se justifica pelo fato de o procedimento de inventário 

ter peculiaridades incompatíveis com o processo civil de conhecimento, 

resolvendo-se a questão, se for o caso, com o pedido de reserva de 

valores.Assim, EXCLUO, DE OFÍCIO, DO POLO DA DEMANDA A SENHORA 

Isa Dora Simplício dos Santos, devendo sua pretensão ser deduzida em 

ação própria.Intime-se, por mandado, a inventariante agora nomeada, na 

pessoa de sua representante legal, para que, no prazo de cinco dias, 

compareça a este Juízo e preste compromisso de bem e fielmente 

desempenhar a função.Na oportunidade em que firmar compromisso, 

deverá este Juízo intimar a inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) 

dias, preste as primeiras declarações, contendo especialmente as 

exigências postas no artigo 620 do Código de Processo Civil.Ressalte-se 

que, desde que haja poderes especiais expressos, poderão as primeiras 

declarações ser prestadas por procurador, nos termos do artigo 620, §2º 

do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97206 Nr: 1042-94.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO ALVES REZENDE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez.

Tendo em vista o credenciamento de novo profissional junto a esta 

Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em 13 de abril de 2018, às 07h15min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

Em tempo, prossiga-se no cumprimento da decisão anterior, expedindo o 

necessário para citação do demandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74937 Nr: 5653-61.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR APARECIDO PEREIRA, JOÃO CARLOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Barbosa de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA ALEXSANDRA PAGGI 

MORO - OAB:63960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de indenização de dano material e moral por quebra de 

contrato, ajuizada por VALMIR APARECIDO PEREIRA e JOÃO CARLOS 

MENDES em face de MARCIO BARBOSA DE MACEDO.

Preliminarmente, considerando os documentos apresentados pelos autos, 

acolho o pedido e defiro, nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil, a gratuidade judiciária.

Designo audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334, do Código de 

Processo Civil, para o dia 28 de junho de 2018, às 13h00min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso.

Cite-se o réu pra comparecimento à audiência e, se restar frustrada a 

conciliação, ficará intimado também para apresentar defesa no prazo de 

15 (quinze) dias a partir do dia útil seguinte à audiência.

 Deverá a citação ocorrer até o dia 30 de maio de 2018 e o senhor oficial 

de justiça deverá intimar o citando de que deverá comparecer à audiência 

acompanhado de advogado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 975 de 1053



 Cod. Proc.: 59002 Nr: 2753-42.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MERCES ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Sendo informado nos autos o óbito da parte postulante, nos termos do 

artigo 313, I c.c artigo 689 ambos do Novo Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o curso processual.

Por conseguinte, tendo o advogado da parte autora noticiado que a 

falecida deixou 05 (cinco) herdeiros, dos quais 03 (três) são analfabetos, 

necessitando, portanto, de procuração pública para outorgar ao causídico 

os respectivos poderes, acolho a justificativa externada e defiro o pedido 

formulado e, via de consequência, tem causídico o prazo de 90 (noventa) 

dias para regularizar o polo ativo da presente ação.

Na sequência, sendo cumprida a determinação supra, cite-se o requerido 

para se pronunciar no prazo de 10 dias úteis, conforme determina o artigo 

690 do NCPC, vindo-me conclusos na sequência para deliberação.

De outro viés, decorrendo o prazo sem qualquer manifestação nos autos, 

com fulcro no art. 313, § 2º, II, do mesmo diploma legal, determino ao Sr. 

Gestor que expeça o necessário para publicar edital, com o prazo de 30 

(trinta) dias, convocando eventuais herdeiros para que manifestem nos 

autos interesse na sucessão processual e promovam sua habilitação 

dentro do prazo assinalado, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87310 Nr: 7666-96.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELY BARBOZA ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento judicial ao direito 

ao recebimento de pensão por morte, ajuizada por WANDER BARBOSA 

ABREU neste ato representado por sua genitora MICHELY BARBOSA 

ABREU em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

 O requerido devidamente citado, contestou a apresente demanda, 

sustentando o não preenchimento dos requisitos necessários para a 

concessão da benesse.

 Em sede de impugnação, a parte autora, pugnou pelo prosseguimento do 

feito, com a consequente procedência da demanda.

 É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando-se os autos, verifica-se a ausência de preliminares a serem 

analisadas.

Assim, defiro a produção de prova testemunhal, conforme requerido pelas 

partes, frisando que o rol deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13/06/2018 às 

13h00min horário oficial de Cuiabá.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96125 Nr: 404-61.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MORAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por morte de 

trabalhador rural.

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil.

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso.

Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de 

maio de 2018, às 14h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a 

qual terá objetivo de averiguar a qualidade de segurado do “de cujus”, bem 

como a condição de dependente de quem objetiva a pensão.

Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até 

quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, 

do CPC, indicando as que comparecerão independente de intimação e 

aquelas que exigirão a diligência intimatória.

Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62284 Nr: 235-45.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSON SALES DIAS PEREIRA 01570213194, 

Adson Sales Dias Pereira, ELISANGELA BRITO PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de penhora pelo sistema BACENJUD.

Realizem-se os atos próprios para busca de valores

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57134 Nr: 1655-22.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCA REPRESENTAÇÕES AGROPECUARIA 

LTDA, Jorge Luiz Cunha Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos, este Juízo extinguiu o feito sob o fundamento de que, 

quando a ação foi proposta, o réu já estava morto há 3 anos, conforme 

certidão de óbito juntada aos autos, não tendo, por isso, personalidade 

jurídica para estar em Juízo.

A parte autora apresentou Embargos de Declaração, dizendo que este 

Juízo deveria ter aberto prazo para que ocorresse a alteração do polo 

processual para figuração de herdeiros.

Decido.

Os Embargos não merecem acolhimento.

Isso porque os Embargos de Declaração são um recurso cujo objeto é o 

erro no procedimento judicial ao prolatar sentença ou decisão e não pode 

ser admitido para atacar suposto erro de julgamento, situação para a qual 

há o recurso de apelação.

Desse modo, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MANTENDO A 

SENTENÇA DO MODO COMO PROLATADA.

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se estes autos na condição 

de findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96775 Nr: 788-24.2018.811.0059

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO AMARO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem “requerimento para pagamento (cheque) homologação 

extrajudicial”, formulado por PEDRO AMARO DA COSTA.

A parte autora aduziu ter sido vítima de um golpe perpetrado por um 

estelionatário, aduzindo ter emitido em favor deste 05 (cinco) cheques do 

Banco Bradesco S/A.

Ressai da exordial que o 03º cheque emitido teria retornado por 

insuficiência de fundos, eis que o requerente teria verificado ter sido 

vítima de golpe. Em razão disso, segundo suas alegações, o requerente 

ponderou ter tentado obter contato telefônico com o suposto 

estelionatário, sem êxito.

Diante de tais asserções, requereu a homologação de acordo extrajudicial 

para autorização de depósito de valores em conta judicial.

DECIDO

Frise-se que, em que pese o pedido, inexiste, nos autos, qualquer 

documento de acordo a ser homologado.

Analisando os autos, verifica-se que o pedido formulado na presente 

demanda se assemelha mais a consignação em pagamento.

Assim, fixo prazo de 15 dias para que a parte autora, sob o risco de 

indeferimento da petição inicial:

1- Pagamento das custas e taxas de distribuição, eis que não foram 

efetuadas, consoante certidão contida na referência 02.

2- Adequação da demanda às normas insculpidas na legislaçãpertinente, 

especialmente o artigo 319 do atual Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 90174 Nr: 9392-08.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEE, MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PETERSEM LUZ RIBEIRO - 

OAB:12781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos, a parte autora pretendeu provimento judicial no sentido de 

reconhecer e dissolver alegada união estável havida com MARIVALDO 

RIBEIRO DA SILVA, que já seria morto.

Deixou de indicar pessoa no polo passivo da demanda.

Este Juízo decidiu intimar a autora para que fosse regularizado o polo, 

onde deveria constar réu ou ré.

Diante de tal intimação, a autora alegou a impossibilidade de indicar polo 

passivo.

DECIDO.

Nos termos do artigo 319, II do Código de Processo Civil, a indicação do 

réu e de sua qualificação são indispensáveis, eis que, exceto em 

hipóteses raríssimas, como no caso de jurisdição voluntária, não se admite 

ação judicial litigiosa de uma parte só.

É certo ainda que a qualificação nem sempre é exigida, pois, há 

possibilidade de ser indicada apenas for referências simples, mas, 

repita-se, não pode exisitr uma ação judicial contra ninguém.

Assim, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, POR INÉPCIA, COM FUNDAMENTO 

NO ARTIGO 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Ocorrendo o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos na condições 

de findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95963 Nr: 295-47.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLI TREVIZAN & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Ferreira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PETERSEM LUZ RIBEIRO - 

OAB:12781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de indenização de dano material e moral, ajuizada por 

DANIELLI TREVISAN & CIA LTDA em face de FAGNER FERREIRA NEVES.

Designo audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334, do Código de 

Processo Civil, para o dia 08 de maio de 2018, às 08h00min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso.

Cite-se o réu pra comparecimento à audiência e, se restar frustrada a 

conciliação, ficará intimado também para apresentar defesa no prazo de 

15 (quinze) dias a partir do dia útil seguinte à audiência.

 Deverá a citação ocorrer até o dia 09 de abril de 2018 e o senhor oficial 

de justiça deverá intimar o citando de que deverá comparecer à audiência 

acompanhado de advogado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96053 Nr: 359-57.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISVALDO ALVES DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de ressarcimento por danos materiais, cumulado com 

danos morais, ajuizada por ELISVALDO ALVES DA PAIXÃO em face de 

EDGAR, vulgo “Edgarzinho”.

Preliminarmente, nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.

Designo audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334, do Código de 

Processo Civil, para o dia 08 de maio de 2018, às 08h30min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso.

Cite-se o réu pra comparecimento à audiência e, se restar frustrada a 

conciliação, ficará intimado também para apresentar defesa no prazo de 

15 (quinze) dias a partir do dia útil seguinte à audiência.

 Deverá a citação ocorrer até o dia 30 de abril de 2018 e o senhor oficial 

de justiça deverá intimar o citando de que deverá comparecer à audiência 

acompanhado de advogado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56963 Nr: 1558-22.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON ASSUNÇÃO DE SOUSA, Ailton 

Assunção de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma razão simples para explicar isso é a existência do Recurso de 

Apelação. A esse sim é reservado, precipuamente, efeitos infringentes. 

Aos Embargos de Declaração é dado apenas lograr efeitos 

integrativos.Assim, quando os Embargantes sustentam “Portanto, a 

decisão de v. e. que extinguiu a execução por desistência com base no 

artigo 485, inciso III, b, do CPC, carece de urgente reforma”, procedem de 

modo inadmissível.Outra tese inacreditável sustentada pela parte 

embargante está quando alegou que “Referido dispositivo coloca nas 

mãos das partes a fixação do prazo para cumprimento da obrigação, 

cabendo ao juiz unicamente acatar o que foi decidido e determinar a 

suspensão do feito executivo.”.Dizer que ao Poder Judiciário, no exercício 

da jurisdição, é reservado apenas uma única decisão é devaneio de quem 

não conhece a Ciência Jurídica. Veja-se que obrigar o juiz a ter uma única 

postura dentro do processo judicial é tirar-lhe o poder de decidir e isso é 

tão absurdo que significaria a inexistência da própria jurisdição.O acordo 

apresentado pelo autor não pode ser homologado em Juízo porque o 

devedor não foi representado por advogado quando celebrou o ato e nem 

se manifestou por meio de um profissional da advocacia quando a 

manifestação foi apresentada nos autos. Nessa perspectiva, admitir que 

ele venha a Juízo pedir a homologação sem a devida capacidade 

postulatória fere normas que se aprende nas primeiras linhas do Curso de 

Direito. Nem se alegue que o autor estaria a pleitear, sozinho, a 

homologação de um acordo, hipótese, cuja admissão seria mais absurda 

ainda, pois, obviamente, não existe acordo de uma só parte.Por todas 

essas razões, MANTENHO A SENTENÇA COMO PROLATADA, 

REJEITANDO OS EMABRGOS DE DECLARAÇÃO.Decorrido o prazo sem 
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manifestação, certifique-se o trânsito em julgado, remetendo-se os autos 

ao arquivo na condição de findo.Porto Alegre do Norte (MT), 27 de março 

de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62306 Nr: 239-82.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N F SILVA - CONSTRUTORA - ME, NIRLEY 

FIRMINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por Banco 

Bradesco S/A em face de N F SILVA – CONSTRUTORA - ME e NIRLEY 

FIRMINO DA SILVA.

 A citação restou frustrada, tendo em vista que o senhor oficial de justiça, 

não conseguiu localizar o endereço descrito no mandado.

 Instado a se manifestar, o exequente informou que diligenciou na tentativa 

de buscar o endereço dos executados, contudo não logrou êxito, 

requerendo assim a pesquisa via Infojud, para consultar o endereço dos 

executados.

 É a síntese do necessário. Decido.

 Indefiro o pedido autoral, pois, embora, a parte exequente tenha aduzido 

que realizou diligências na busca de possíveis endereços para proceder à 

citação dos executados, não consta nos autos nenhuma prova nesse 

sentido, assim não pode impor ao poder judiciário tal encargo, sendo esse 

ônus da parte exequente.

 Desse modo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 69888 Nr: 3389-71.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUABI NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. M. Toledo - Agropecuária e Petshop - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os pedidos "A" e "B" contidos na petição posta como referência 27.

Expeça-se o necessária para requisição das informações pedidas pelo 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77475 Nr: 1381-87.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurípedes Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudson Ferreira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO MARTINS DA SILVA 

NETO - OAB:17974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando as declarações do autor, alegando que se encontra 

desempregado e que não teria outra fonte de renda, senão os aluguéis, 

que hoje já não receberia mais, DEFIRO O PEDIDO PARA USUFRUTO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

Arbitro honorários advocatícios no importe de 10% do valor a ser pago 

pelo executado, cujo percentual poderá ser reduzido ou majorado, 

conforme as previsões da Lei.

Cite-se para pagamento no prazo de 3 dias. Conste do mandado a ordem 

de penhora de quantos bens bastarem para o adimplento da dívida, que 

ocorrerá caso não ocorra o pagamento no prazo assinalado, que será 

contado da entrega do mandado ao devedor

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63515 Nr: 794-02.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frank Sinara Resende de 

Oliveira - OAB:20245/0 - MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de 15 dias para que a parte autora apresente cópia atualizada 

do registro da matrícula do imóvel pretendido como penhora, sob o risco 

de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 63515 Nr: 794-02.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frank Sinara Resende de 

Oliveira - OAB:20245/0 - MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de 15 dias para que a parte autora apresente cópia atualizada 

do registro da matrícula do imóvel pretendido como penhora, sob o risco 

de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56919 Nr: 1526-17.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZELY LIMA LUZ ME, NEUZELY LIMA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de penhora de bens.

Expeça-se mandado, dirigido ao endereço da parte executada para que se 

proceda penhora de tantos bens quantos bastarem para pagamento da 

dívida.

Restanto infrutífera a diligência, intime-se a parte exequente para 

manifestação.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47991 Nr: 3770-84.2013.811.0059

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Rozangela Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE MORAES - 

OAB:18037 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de pedido de exumação e traslado do cadáver de CLAUDIA 

MOREIRA DA SILVA, protocolado por ROZANGELA MOREIRA DA SILVA.

 À fl. 50 a representante ministerial pugnou pela extinção do feito com 

base no artigo 485, VI, do CPC.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Analisados os autos e considerando que a parte autora ao ser intimada 

informou ao Oficial de Justiça que o corpo de sua irmã já foi trasladado 

para Crixás-GO (fl. 49-v), resta evidente a falta de interesse processual.

 Assim sendo, determino a extinção do presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC.

 Ciência ao MPE.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97360 Nr: 1116-51.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riveraldo Gomes da Silva - 

OAB:8143-A/PA, TALITA SANTANA COSTA - OAB:19324/B

 Considerando a manifestação ministerial de ref. 40, defiro os pedidos, 

razão pela qual determino a expedição de carta precatória para a Comarca 

de Água Boa/MT, no endereço informado na certidão de ref. 31, para 

inquirição da testemunha Alex Rodrigues dos Santos.

Em tempo, proceda-se o devido cadastramento do advogado do réu, Dr. 

Riveraldo Gomes da Silva, a fim de receba as devidas intimações.

 Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40849 Nr: 637-81.2018.811.0019

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Clécia Zumba Carvalho Galhano e outros, 

representados por Maria Rosangela Zumba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo de Carvalho Galhano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO TENÓRIO - OAB:

 Processo nº 637-81.2018.811.0019

Código nº 40849

Vara Única

Vistos em substituição legal.

À vista da petitória de Ref.13, e considerando a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca, NOMEIO como Defensor Dativo o causídico Dr. 

DANILO TENÓRIO DOS SANTOS, inscrito na OAB/MT sob o n.º 23996-O, 

para atuar em defesa do requerido, JOÃO PAULO DE CARVALHO 

GALHANO, nos termos do art. 14 da Lei nº 1.060/50, com advertência do 

disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Desde já, arbitro em favor da nobre advogada nomeada, a título de 

honorários advocatícios o equivalente a 6(seis) URH’s, conforme prevê a 

Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 

Mato Grosso.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpridas todas as diligências, voltem os autos conclusos, imediatamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 27 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30225 Nr: 1154-57.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Roberto Mees

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:21593-A, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição legal.

À vista da certidão de Ref.100, intime-se a parte Exequente para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 27 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23985 Nr: 114-74.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Possumato Alcântara, Oscar Frenzel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que remeto os autos à exequente, para que proceda ao 

pagamento do valor da diligência da oficiala de justiça referente ao ato de 

mandado de penhora/avaliação e intimação.

 Esclareço que, com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve a 

exequente acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone 

"Diligência->Emissão de Guia de Diligência", preencher os dados do 

processo e, na parte referente ao "bairro", clicar três vezes em "Centro", 

para emitir a guia no valor de R$ 57,75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1628 Nr: 188-56.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A/MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA 

VIANNA - OAB:27.109, Maria Amélia Pacheco de Albuquerque - 

OAB:1.119, Rejanne Ciliato Coutinho - OAB:20320/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não há veículo em nome do executado no sistema RENAJUD. 

Assim, impulsiono os autos ao exequente a fim de manifestar nos autos, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21407 Nr: 438-35.2013.811.0019

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Fernando Zonatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro Fernando Zonatto - 

OAB:15489/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 438-35.2013.811.0019

Código n.º 21407

Vara Única

SENTENÇA.

Vistos em substituição legal.

Trata-se de Ação de execução de Honorários Advocatícios, proposta por 

LÁZARO FERNANDO ZONATTO, em face de ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

À vista da certidão de fl.31, verifico que a parte exequente, devidamente 

intimada, para diligenciar no presente feito, deixou transcorrer o prazo in 

albis, vez que não informou nos autos acerca do pagamento do RPV.

Frise-se, inclusive, que em decisão retro houve determinação para que a 

parte autora desse prosseguimento ao feito, promovendo as diligências 

necessárias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Contudo, 

embora devidamente intimada, a parte exequente novamente quedou-se 

inerte.

 É o breve relatório.

Passo a decidir.

Sem maiores delongas, exsurge dos autos a necessária aplicação do que 

dispõe o art. 485, III, do Código de Processo Civil, porquanto intimada a 

parte Exequente para promover os atos processuais que lhe competiam, 

quedou-se inerte, atraindo assim a necessária extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Desta forma, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, III do CPC.

Intimem-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 22 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12948 Nr: 698-83.2011.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir da Silva, Milton Nunes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110, Thais Machado de Sousa - 

OAB:23163/MT

 Processo n.º 698-83.2011.811.0019

 Código n.º 12948

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Considerando a certidão de fl.266, verifico que o defensor dativo nomeado 

para atuar no presente feito, deixou transcorrer o prazo in albis, sem 

qualquer manifestação, haja vista que o mesmo voluntariamente assentiu 

em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 02/2017/DF.

Assim, ante a negativa injustificada de patrocínio dos interesses do réu 

Milton Nunes de Lima, determino a exclusão do causídico ora nomeado, Dr. 

LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES, inscrito na OAB/MT sob o n.º 

9110, da lista de defensores dativos desta Comarca.

Com efeito, NOMEIO a Dr. THAIS MACHADO DE SOUZA, inscrita na OAB 

de n°. 23163, para patrocinar os interesses do representado MILTON 

NUNES DE LIMA, no prazo legal.

 Desde já, em nome do princípio da proporcionalidade, fixo a título de 

honorários advocatícios em favor da causídica nomeada o equivalente a 

03(dez) URH’s, a ser expedido ao final do processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 22 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1595 Nr: 156-51.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S/A - Credito, Financiamento e 

Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470-MT, Gustavo Rodrigo 

Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR-56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Jacinto da Silva - 

OAB:4.067-A, Simoni Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 Processo n.º 156-51.2000.811.0019

Código n.º 1595

Vara Única

 Vistos em substituição legal.

Intimem-se a parte exequente, pessoalmente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, dê prosseguimento ao processo, promovendo as diligências 

que lhe competem, sob pena de extinção do feito.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos /MT, 21 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 875 Nr: 8-16.1995.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Mocelin, Walkíria de Lourdes Mocelin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurindo de Abreu, Maria Aparecida Costa de 

Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Milton Alves Damasceno - OAB:3620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218-B/MT, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470-MT

 Processo n.º 8-16.1995.811.0019

Código n.º 875

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Inicialmente, promova-se a retificação da capa dos autos, conforme já 

determinado na decisão de fl. 41, notadamente em virtude da habilitação 

dos herdeiros necessários.

Ademais, diante da inércia dos requeridos , intime-se a parte autora para 

que requeria o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 21 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9483 Nr: 641-70.2008.811.0019

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJFdSrpRFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Porto dos Gaúchos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Itamar Bezerra Pereira 

- OAB:7720

 Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.Arquive-se definitivamente, com 

as anotações e baixas necessárias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Porto dos 

Gaúchos/MT, 21 de março de 2018Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto 

em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9521 Nr: 680-67.2008.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Rogério Frare-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Homem de Melo - 

OAB:6613-B/MT, Jenz Prochnow Junior - OAB:5432/MT, João 

Gonçalo de Moraes Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Rodrigo Frizzo - 

OAB:33150/PR

 Processo n.º 680-67.2008.811.0019

Código n.º 9521

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Inicialmente, DEFIRO o petitório da parte Exequente formulado à fl. 122, 

uma vez que, sendo esta ente público, cuja intimação se dá por meio da 

remessa dos autos, mostra-se razoável permitir que o extrato à consulta 

InfoJud permaneça nos autos, atribuindo-lhe, contudo, a partir de então, 

tramitação em regime de segredo de justiça, conforme autoriza o art. 477, 

da CNGC (Consolidação das Normas das Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça).

Por outra banda, quanto ao pleito formulado pela parte executada às fls. 

323/324, entendo pertinente prévia manifestação da parte exequente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.
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 Porto dos Gaúchos/MT, 20 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 82 Nr: 11-29.1999.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Processo n° 11- 29.1999.811.0019

Código n° 82

Vara única

DECISÃO

Vistos em substituição legal.

À vista do requerimento acostado aos autos para fins de cumprimento de 

sentença, DETERMINO a intimação da parte executada, nos termos do art. 

523 do CPC, para pagar o montante do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do parágrafo 

primeiro do art. 523 do CPC.

Transcorrido o prazo supracitado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, 

impugnação, caso queira.

Por sua vez, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

façam os autos conclusos para realização de busca de bens passíveis de 

penhora, seguindo-se aos atos de expropriação previstos em lei, até a 

satisfação integral do débito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 22 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6956 Nr: 126-06.2006.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T&JL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Homem de Melo - 

OAB:6613-B/MT, Geraldo da Costa Ribeiro Filho - OAB:3234-B/MT, 

Gláucia Anne Kelly Rodrigues do Amaral - OAB:, Ulindinei Araújo 

Barbosa - OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Spolador - 

OAB:5453/MT

 Processo n.126-06.2006.811.0019

Código n.º 6956

Vara Única

Vistos em substituição legal.

À vista do teor do petitório retro, INDEFIRO o pleito nele contido no sentido 

de levar a efeito penhora online nas contas dos sócios da empresa 

executada. Isso porque, a análise dos autos revela que figura no polo 

passivo da demanda executiva tão somente a pessoa jurídica, sem que se 

tenha a qualquer tempo requerido a desconsideração da personalidade 

jurídica de tal ente, de modo que o bloqueio de ativos dos sócios 

mostra-se em dissonância com o regramento legal sobre o tema.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 21 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25330 Nr: 633-49.2015.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WZS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A, Tobias Piva - OAB:20730-O

 Intimo o requerente, na pessoa do seu advogado, para que apresente a 

impugnação dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31886 Nr: 2085-60.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Italo Gomes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT

 Vistos em substituição legal.

Considerando a convocação deste Magistrado para participar da 

Audiência Pública a ser realizada na cidade de Juína/MT, conforme Ofício 

Circular n° 03/2018 – GAB/J-Aux, da lavra da Corregedoria-Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, a ser realizado no dia 13 de abril de 

2018, e visando a manutenção de tempo hábil para deslocamento, 

promovo a readequação de pauta e, desde já, antecipo a audiência 

outrora agendada para o dia 12 de abril de 2018 para as 16h00min.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 27 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40254 Nr: 316-46.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino, Vandalucy Oliveira Carvalho 

Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO a intimação da parte autora, acerca da certidão da Sra. Oficial 

de Justiça (ref.22), para as providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22063 Nr: 183-43.2014.811.0019

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henrique Manuel Mendes Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neire Medeiros Bergamaschi, Paulo Roberto 

Junior Bergamaschi, Simoni Bergamaschi da Fonseca, Patrícia Bergamashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sílvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12.854/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Márcio Teixeira da Fonseca - OAB:8393-A/MT, Simoni 

Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT, SIMONI BERGAMASCHI DA 

FONSECA - OAB:5810

 Processo nº 183-43.2014.811.0019

Código nº 22063

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Tendo em vista que estarei usufruindo de minhas férias regulamentares no 
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período de 02 de maio à 03 de junho de 2018, redesigno a audiência 

outrora aprazada para o dia 20 de julho de 2018 às 15h00min.

Por oportuno, determino a retirada de pauta da audiência anteriormente 

agendada.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 26 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39488 Nr: 3240-64.2017.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinei Menegatti, Edson Menegatti, Sérgio 

Menegatti, Renata Pereira da Cruz Menegatti, Elizane da Silva Rosa 

Menegatti, Iracema Garnus Menegatti, Ezequiel Buzzacaro, Fabiana 

Felisberto Stumm Buzzacaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:12584/MT, Fabianny Salmom Rafael - 

OAB:21897/O, Luciana Costa Pereira - OAB:17498/MT, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO a intimação da parte autora, acerca da certidão da oficial de 

justiça (ref.24).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24872 Nr: 461-10.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oziel da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 Vistos em substituição legal.

À vista do teor da certidão retro, torno sem efeito a decisão proferida em 

audiência admonitória no que cerne à remessa dos autos à Comarca de 

Tapurah/MT, devendo os autos permanecer nesta Comarca para fim de 

fiscalização do cumprimento da pena.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37150 Nr: 2155-43.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mendanha Construtora Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Fernanda Dias Azoia 

- OAB:16273

 Certifico a INTIMAÇÃO da requerente, por sua procuradora, para cumprir 

o disposto na CNGC-MT., 6.16.7.6, com a retirada da carta precatória 

expedida para oitiva das testemunhas arroladas na Comarca de 

Juara-MT., comprovando a distribuição no prazo legal, OU providenciar o 

recolhimento das guias de custas e taxas judiciárias, informando nos 

autos o pagamento, para posterior remessa ao juízo deprecado, onde 

Vossa Senhoria deverá acompanhar o cumprimento da missiva.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25047 Nr: 542-56.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Pires de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANA PIRES DE SOUZA, Cpf: 

04225349195, Rg: 2322067-8, Filiação: Alicides Ribeiro de Souza e Delair 

Pires, data de nascimento: 17/01/1992, brasileiro(a), natural de 

Juruena-MT, solteiro(a), diarista, Telefone 66-8430-3189. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal, para CONDENAR o acusado ADRIANA PIRES DE SOUZA, já 

qualificada nos autos, atribuindo-lhe a prática dos delitos previstos no art. 

129, §9º, e do art. 147, “caput”, ambos do Código Penal, em concurso 

material, na forma da Lei n. 11.340/06. IV - DOSIMETRIA DA PENAEm 

atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio 

da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, 

passo a dosar a pena, sendo necessário aferir as circunstâncias judiciais, 

considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as 

causas de diminuição e de aumento.As condutas incriminadas e atribuídas 

à ré incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, portanto, impõe-se uma 

única apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 

59 do Código Penal, a f im de se evitar repetições 

desnecessárias.Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que a 

ré possui culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. É 

primária e não ostenta antecedente. Não há nos autos elementos 

suficientes que possam definir de modo negativo sua conduta social e 

personalidade. Os motivos do crime são normais à espécie, em que 

envolve violência doméstica, basicamente motivados por ciúmes, mas que 

não tem o condão de valorar negativamente tal circunstância judicial. As 

circunstâncias do crime estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar. 

As consequências do crime são aquelas ordinariamente verificáveis, e por 

isso, deixo de valorá-las. O comportamento da vítima de modo algum 

contribuiu para o crime.a) Do crime de lesão corporal.A pena em abstrato 

prevista para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, 

previsto no art. 129, § 9º é de 03 (três) meses a 3 (três) anos de 

detenção. Tendo em vista que as circunstâncias judiciais não são 

desfavoráveis à agente, fixo a pena-base para o crime de lesão corporal 

em 3 (três) meses de detenção.Não há circunstâncias atenuantes a serem 

consideradas. Inaplicável, na espécie, a agravante do art. 61, II, “f”, do 

Código Penal, uma vez que tal circunstância já é abarcada pelo tipo penal 

em questão, sob pena de bis in idem e por essa razão fica a ré condenada 

à pena de 3 (três) meses de detenção.Quanto às causas de aumento e 

diminuição da pena, não se fazem presentes, motivo pelo qual fica a ré 

condenada definitivamente a pena de 3 (três) meses de detenção pela 

prática do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal.b) Do crime de 

ameaça.A pena em abstrato para o crime de ameaça, previsto no art. 147 

do Código Penal, é de 1 (um) a 6 (seis) meses de detenção ou multa. 

Tendo em vista que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao 

agente fixo a pena-base no patamar mínimo em 1 (um) mês de 

detenção.Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. 

Porém, concorre a circunstância agravante do art. 61, II, “f”, do Código 

Penal, e por essa razão fica a ré condenada à pena de 01 (um) mês e 15 

(quinze) dias de detenção.Não havendo causas de diminuição ou aumento 

da pena a serem valoradas, condeno o réu definitivamente a pena de 1 

(um) mês e 15 (quinze) dias de detenção pela prática do crime previsto no 

artigo 147 do Código Penal.Ex positis, em sendo aplicável ao caso a regra 

do concurso material, conforme disposto no art. 69 do Código Penal, em 

face dos desígnios autônomos do agente na prática das lesões corporais 

e da ameaça, fica a réADRIANA PIRES DE SOUZA condenada 

definitivamente à pena de 04 (quatro) meses e 15 ( quinze) dias de 

detenção.Em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, “c”, do Código 

Penal, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá iniciar em 

REGIME ABERTO, cujas condições de cumprimento serão estabelecidas 

em audiência admonitória, levando-se em conta que é notório não haver 

vagas em tal regime no Estado de Mato Grosso.Não é cabível, na espécie, 

aplicação da substituição da privativa de liberdade pela restritiva de 
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direitos, tendo em vista que o crime foi praticado com cometimento de 

violência e grave ameaça, conforme previsto no art. 44, I, do CP, e ainda, o 

que estatui o art. 17, da Lei Maria da Penha.Contudo, nada obsta a 

aplicação do instituto da suspensão condicional da pena, prevista no art. 

77 do CP. Assim, SUSPENDO a aplicação da pena privativa de liberdade 

imposta, pelo período de 02 (dois) anos, e após o trânsito em julgado, o 

processo deverá retornar concluso a este juízo (que também é o mesmo 

da execução) para designação de audiência admonitória, oportunidade em 

que se explicitará a forma com que será dado o cumprimento do sursis 

penal, com as advertências legais.Esclareço, por oportuno, devido o 

caráter cogente da aplicação do referido benefício (APELAÇÃO TJMT Nº 

18703/2016), poderá o sentenciado aceitá-lo ou não na ocasião da 

audiência admonitória a ser realizada no juízo de execução, considerando 

a pena aplicada em detrimento do período mínimo de prova que ele será 

submetido.Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade, em razão de 

ter sido colocado em liberdade, não havendo motivos, por ora, para um 

decretar sua prisão preventiva.Tendo em vista que houve três advogados 

nomeados durante o processo para defender os interesses da 

sentenciada, por ser pobre na forma da lei, ante a inexistência de 

Defensoria Pública nesta comarca, ao Advogado ROBSON DUPIM DIAS 

FIXO o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional em 03 

(três) URH pela defesa prévia ora realizada;ao Advogado FERNANDO DO 

NASCIMENTO MELO FIXO o valor de 05 (cinco) URH’s pelos memoriais 

finais apresentados. Por fim, OFICIE-SEà Ordem dos Advogados do Brasil 

a fim de informar que a inércia do acusado ocorreu em virtude da 

inobservância do art. 186, §§1º e 3º, do Código de Processo Civil não 

havendo negligência do causídico Marcelo Júnior Gonçalves 

(ref.136).Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências: 

a)Expeça-se Guia de Execução Penal, encaminhando-a a Vara de 

Execuções Penais;b)Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para fins 

do disposto no artigo 15, inciso III, da CF;c)Comunique-se ao Instituto de 

Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca para as anotações pertinentes.d)Façam os autos conclusos 

para designação de audiência admonitória.Deixo de condenar a ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, na forma do que dispõe 

o art. 3º, II, e art. 3º, § 1º, da Lei Estadual 7.603/01.Comunique-se a vítima 

sobre a presente sentença, nos termos do art. 201, § 2º do 

CPP.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Porto dos Gaúchos/MT, 02 de 

março de 2018.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aparecida L. Machado 

de Sousa, digitei.

Porto dos Gaúchos, 02 de abril de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39714 Nr: 120-76.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altamirando Pinheiro Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a tempestividade da ref.21.

Em razão disto, intimo a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8931 Nr: 85-68.2008.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Krieger & Cia Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

Souza. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdecir Grossklaus 

Campinas - OAB:10019/MT

 Processo nº 85-68.2008.811.0019

Código nº 8931

Vara Única

DECISÃO

Vistos em substituição legal.

Trata-se de petitório da parte exequente objetivando a localização de 

patrimônio passível de constrição judicial para satisfação do débito 

exequendo.

Com efeito, realizadas diligências outras no sentido de localização de bens 

da(s) parte(s) executada(s) e restando todas elas infrutíferas, afigura-se 

razoável a quebra do sigilo fiscal da mesma.

Posto isto, DEFIRO a busca pelo sistema INFOJUD, conforme requerido, 

com a finalidade de averiguar a existência de bens passíveis de penhora 

de propriedade da(s) parte(s) executada(s), e nesta oportunidade, anexo 

a esta decisão o resultado da referida consulta.

Ressalto que as informações porventura obtidas são protegidas por sigilo 

fiscal, devendo o processo, a partir de então, tramitar entre o gabinete da 

Vara Única e a Secretaria por intermédio exclusivo da Sr. Gestor Judicial, 

devendo-se colocar na capa dos autos e no sistema Apolo a observação 

de que trata-se de processo sigiloso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 20 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31623 Nr: 1950-48.2016.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Certifico a Intimação do Autor, na pessoa da advogada Marcia de Campos 

Luna, para fornecer o endereço atual da testemunha Marli Balassoni, que 

mudou-se para a Cidade de Juara-MT., conforme certificado pela Srª. 

Oficiala de Justiça, em certidões de Ref. 109 e 130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 99 Nr: 15-66.1999.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo da Costa Ribeiro Filho 

- OAB:3234-B/MT, João Virgilio Nascimento Sobrinho - OAB:, 

Mônica Pagliuso Siqueira - OAB:3900MT, Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791, Sandra Mara Contes Lopes - OAB:7109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15-66.1999.811.0019

Código nº 99

Vara Única

DECISÃO

Vistos em substituição legal.

Trata-se de petitório da parte exequente objetivando a localização de 

patrimônio passível de constrição judicial para satisfação do débito 

exequendo.

Com efeito, realizadas diligências outras no sentido de localização de bens 

da(s) parte(s) executada(s) e restando todas elas infrutíferas, afigura-se 

razoável a quebra do sigilo fiscal da mesma.

Posto isto, DEFIRO a busca pelo sistema INFOJUD, conforme requerido, 

com a finalidade de averiguar a existência de bens passíveis de penhora 

de propriedade da(s) parte(s) executada(s), e nesta oportunidade, anexo 

a esta decisão o resultado da referida consulta.

Ressalto que as informações porventura obtidas são protegidas por sigilo 

fiscal, devendo o processo, a partir de então, tramitar entre o gabinete da 

Vara Única e a Secretaria por intermédio exclusivo da Sr. Gestor Judicial, 

devendo-se colocar na capa dos autos e no sistema Apolo a observação 

de que trata-se de processo sigiloso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 20 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-02.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE ROBISTEIN SCHUMAHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

Intimação para audiência de Conciliação designada para o dia 27/04/2018, 

às 13:30 (Horário oficial do Estado).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-84.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

TAIRONE PEREIRA DE SOUSA WARENIWARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia 27/04/2018, 

às 14:00 (Horário oficial do Estado).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-69.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA GONCALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia 27/04/2018, 

às 14:30 (Horário oficial do Estado).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-69.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA GONCALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia 27/04/2018, 

às 14:30 (Horário oficial do Estado).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-61.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MINAS CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK FERREIRA (REQUERIDO)

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia 27/04/2018, 

às 15:00 (Horário oficial do Estado).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-74.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA CATHARIN BUFELLI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM NOGUEIRA MAZZEI DE ALMEIDA PACHECO OAB - SP288159 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLEIDE BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia 27/04/2018, 

às 15:30 (Horário oficial do Estado).

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133131 Nr: 225-30.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluísio da Silva Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glória Ribeiro Dias São José 

- OAB:20220/O

 EXECUTIVO DE PENA N. 225-30.2016.811.0017– Cód. 133131 

[...]Fundamento. Decido.As saídas temporárias estão previstas na 

legislação e “servem para estimular o preso a observar boa conduta e, 

sobretudo, para fazer-lhe adquirir um sentido mais profundo de sua 

própria responsabilidade, influindo favoravelmente sobre sua psicologia”, 

no dizer do respeitado Júlio F. Mirabete.Tal concessão certamente 

proporcionará ao reeducando estímulos proveitosos à sua reinserção 

social.No entanto, observa-se que o reeducando não preenche os 

requisitos exigidos em lei para fazer jus ao benefício, consignando que 

este cumpre pena em regime fechado e ainda não atingiu ao cumprimento 

de pena necessário para a progressão, como se conclui do cálculo de 

pena atualizado à fl. 154.Outrossim, se conclui do art. 122 da Lei de 

Execução Penal, que: Art. 122. Os condenados que cumprem pena em 

regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do 

estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: I – visita à 

família.II – Frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de 

instrução do segundo grau ou superior, na comarca do juízo da 

Execução;III – participação em atividades que concorram para o retorno ao 

convívio social.Deste modo, não restaram preenchidos os requisitos do 

artigo 122 da Lei de Execuções Penais, motivo pelo qual o pedido não 

merece ser deferido.CONCLUSÃO.ISTO POSTO, indefiro o pedido do 

reeducando ALUÍSIO DA SILVA BARROS por não restarem preenchidos 

os requisitos exigidos pelos artigos 122 da Lei de Execuções Penais. 

Dê-se ciência ao Ministério Público do Estado e i. Advogada.Expeça-se o 

necessário.Intime-se. Cumpra-se.São Félix do Araguaia/MT, 27 de março 

de 2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37114 Nr: 1025-63.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neurivan Lopes de Souza, Gilson Carmo 

Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640-MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:6171MS 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 37114

 Decisão

 Vistos, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora via DJE para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do processo 

sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 26/03/2018.
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JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139195 Nr: 1942-43.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtene Divino Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos. 1942-43.2017.811.0017. Cód. 139195

Vistos, etc.

Infere-se dos autos que a tentativa de citação do executado Valtene 

Divino Guimarães no único endereço fornecido pelo autor restou 

infrutífera, eis que não localizada.

 Com isso, o autor atravessou petitório requerendo a citação por Edital, 

sem demonstrar ou requerer qualquer outra diligência no sentido de 

localizá-la.

 Assim, indefiro o pedido de fl. 09, eis que não foram esgotados todos os 

meios hábeis para sua localização.

Vale lembrar que, existem outros instrumentos que possibilitam a pesquisa 

de endereço dos quais não se valeu a parte autora.

 Ante o exposto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, forneça o endereço correto da parte executada ou requeira 

o que entender de direito.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intime-se.

Ás providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 27 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138046 Nr: 1266-95.2017.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Silva Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 138046

 Sentença

Vistos, etc.

Banco Administradora de Consórcios Ltda, ingressou com a presente 

Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar em face de Viviane 

Silva Torres.

Em seguida, a Requerente informa que não possui mais interesse na ação 

(fls. 30), com isso deve se impor a extinção do feito com base no artigo 

485 do inciso VIII do NCPC.

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

§5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo a Requerente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos às fls. 30.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Condeno a parte Autora ao pagamento de custas processuais, caso 

existente, sem condenação em honorários advocatícios.

 Dê-se baixa na restrição veicular se houver.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 26 de Março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 3713 Nr: 5-43.1990.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denivaldo Silva Soares, Sinval Barros 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6.456-A

 Ante o exposto, nos termos do art. 107, inciso IV, combinado com os art. 

109, inciso I, art. 115 e art. 119, todos do Código Penal Brasileiro, julgo 

extinta a punibilidade do acusado SINVAL BARROS RODRIGUES, 

brasileiro, solteiro, vaqueiro, nascido em 07/01/1970, filho de Valdeci 

Barros Rodrigues e Maria Valnice Barros da Silva, natural de São Miguel 

do Araguaia/GO, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva 

estatal.Expeça-se com a máxima urgência contramandado de prisão em 

face do Sr. Sinval Barros Rodrigues.Quanto ao outro pronunciado Sr. 

DENIVALDO SILVA SOARES, aguarde-se o feito em cartório até eventual 

captura ou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Ciência ao 

Ministério Público.Após, certificado o trânsito em julgado da 

sentença.Cumpra-se expedindo o necessário.Sem custas.São Félix do 

Araguaia - MT, 27 de março de 2018.JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDAJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32405 Nr: 1059-09.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto Alves da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código 32405

 Decisão

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que no prazo de cinco dias 

promova o regular andamento do feito, juntando aos autos a comprovação 

do requerimento administrativo do pedido, sob pena de extinção do feito.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 26 de Março de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142459 Nr: 422-14.2018.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 142459
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 Sentença

 Vistos em Correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de veículo oferecido como 

garantia em alienação fiduciária.

 Pelo extraído dos autos (fls.25), o Requerente informa que as partes 

compuseram amigavelmente, tendo o Requerido quitado sua obrigação 

referente ao bem objeto desta lide, ou seja, satisfez integralmente o 

pagamento contido no contrato objurgado.

 Assim, a parte autora manifestou o seu desinteresse no prosseguimento 

do feito, diante da quitação integral do débito pelo requerido.

 Portanto, o acolhimento do pedido de desistência é medida que se impõe.

 Dispositivo

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Proceda às eventuais baixas de restrições do veículo, com a imediata 

devolução do mandado de busca e apreensão.

Paga as custas, fica autorizado o desentranhamento dos documentos e 

remetam-se na sequência os autos ao arquivo com as cautelas de praxe, 

procedendo-se às baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 São Félix do Araguaia - MT, 22 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 9532 Nr: 428-75.2005.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Eterno Tobias - ME, Divino Eterno 

Tobias, Rosemir Ferreira de Souza, Osmarina Ferreira Godinho Tobias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A, saionara mari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 9532

Vistos em correição, etc.

Cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor 

Solvente promovida pelo Banco Bradesco S/A em face de Divino Eterno 

Tobias; Rosemir Ferreira de Souza e Osmarina Ferreira Godinho Tobias.

 Após o regular andamento do feito, a parte Exequente informa a quitação 

da dívida, Alegando ainda ter realizado composição entre as partes quanto 

aos honorários advocatícios (fls. 73/75).

 É o relato. Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida ao 

demonstrativo de cálculo (fl. 08) que acompanha a exordial.

 Após o regular andamento do feito, às fls. 73/75, comunica a parte 

exequente ter realizado um acordo de pagamento do débito executado.

As partes pactuaram o valor da presente cobrança em R$: 7.000,00 (sete 

mil) reais.

 Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do NCPC.

 Proceda às eventuais baixas de penhora/execução.

CONDENO os Executados ao pagamento das custas processuais.

P.R.I. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

São Félix do Araguaia - MT, 06 de março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 1244 Nr: 543-72.2000.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson José da Cruz, De Cujus Antônio 

Mendes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378, Ézio Pedro Fulan - OAB:26.966-A/GO, Gerson da Silva 

Oliveira - OAB:8350/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, 

Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - OAB:9270, João Celestino 

Batista Neto - OAB:11367, Luciana Joanucci Motti - OAB:MT7.832, 

Matilde Duarte Gonçalves - OAB:26.966-A/GO, Mauro Paulo Galera 

Mari - OAB:3056, Rodrigo Sampaio de Siqueira - OAB:MT9.259, 

Saionara Mari - OAB:5225-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 1244

Vistos.

 DEFIRO o requerido às fls. 118/120.

Intimem-se os Executados para, no prazo legal, efetuarem o pagamento da 

dívida ou apresentarem bens à penhora.

Após, intime-se o Requerente para manifestar e/ou requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 São Félix do Araguaia – MT, 05 de dezembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138317 Nr: 1461-80.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celeida Correia Nantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rômulo Gerra Gai - OAB:11217 - 

MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 138317

Vistos em correição, etc.

Processo em ordem.

Considerando o grande volume de processos que assolam essa Vara 

aguardando deliberação, necessário a readequação da pauta com o intuito 

de conferir maior celeridade na prestação jurisdicional dos feitos em 

andamento.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 04/04/2018, às 

15h00min (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Comunique-se a presente decisão ao Juízo Deprecante.

Intimem-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 09 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142857 Nr: 645-64.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Scania Banco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Savio Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA RIBEIRO NOVAES - 

OAB:197105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do respectivo 

Mandado, cumprindo-se, assim, o ato deprecado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 41006 Nr: 1549-26.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Galvão dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O
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 Autos ID N.º 41006

Vistos.

Certifique o Senhor Gestor quanto ao cumprimento da decisão de fls.216.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05/06/2018,

às 14:00 horas (Horário Oficial do Estado), devendo o Senhor Gestor 

expedir as devidas intimações.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 São Félix do Araguaia – MT, 19 de setembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 135979 Nr: 2171-37.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maristela Abreu Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 135979

Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do 

artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no artigo 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

Intimem-se as partes para especificarem a produção de provas, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Desde já, defiro a prova testemunhal almejada pelas partes.

Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 26/06/2018, às 

17h40min (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Consigno que, acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam 

intimadas, o rol, com endereço atualizado, deverá ser depositado em 

cartório, com a antecedência mínima 30 (trinta) dias.

 Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 23 de outubro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 18672 Nr: 1577-67.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Luz Crespan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179-MT, Rodrigo Kurz Roggia - OAB:13301-A

 AUTOS – COD. N.º 18672

Vistos.

Ante a petição de fls. 129/129v, e para que não se alegue eventual 

cerceamento de defesa, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 06/ 06/ 2018 às 13: 00 horas (Horário Oficial do Estado), devendo o 

Senhor Gestor expedir as devidas intimações.

Cumpra-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 19 de setembro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32731 Nr: 1411-64.2011.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vones Bueno de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9.704-A

 Vistos em correição, etc.

Considerando que foi informado o endereço atualizado da testemunha 

Warley Ribeiro dos Santos, DESIGNO audiência para sua oitiva para o dia 

17 de abril de 2018, às 16h30min. (Horário Oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem 

necessárias, com a devida antecedência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138453 Nr: 1519-83.2017.811.0017

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel da Rocha Costa - 

OAB:19975/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito com o fim de abrir vistas à parte autora para 

manifestar-se acerca da possibilidade de atualização do endereço do 

Requerido, ante o teor da certidão à fl. 22verso, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42137 Nr: 2450-91.2014.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT Administradora de Consórcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Lima Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à decisão à fl. 30, IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a 

parte Exequente para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 6178 Nr: 2-20.1992.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Brandão Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVIO BRANDÃO JÚNIOR, Cpf: 

46396225620, brasileiro(a), solteiro(a), agricultor. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do apelado para, no prazo de 30(trinta) dias, 

apresentar contrarrazões.

Despacho/Decisão: Autos ID N.º 6178DecisãoVistos em correição, 

etc.Interposta a apelação, para contrarrazões ao apelado, no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do § 1º do art. 1010 e art. 183 do NCPC.Na 

hipótese de apelação adesiva, intime-se o apelante para 

contrarrazões.Após, independentemente de nova conclusão remetam-se 

os autos ao e. TJMT, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do 

NCPC.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.Às 
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providências.São Félix do Araguaia, 05/03/2018.Janaína Cristina de 

AlmeidaJuíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thelma Maria Furtado 

Coelho, digitei.

São Félix do Araguaia, 26 de março de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40413 Nr: 1026-14.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alencar de Oliveira Lobo Filho, Alencar de 

Oliveira Lobo, Amelia Cristina de Castro Came, Joanir de Castro Camelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Staniszewki - 

OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao despacho à fl. retro, 

impulsiono o feito com o fim de abrir vistas à parte Exequente para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, ante o teor 

dos expedientes juntados às fls. 73-80.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38549 Nr: 2325-60.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:19907/O, Glória Ribeiro Dias São José - OAB:20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Cesar do Nascimento 

- OAB:16056

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GLÓRIA RIBEIRO 

DIAS SÃO JOSÉ, para devolução dos autos nº 2325-60.2013.811.0017, 

Protocolo 38549, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36457 Nr: 378-68.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gilmar Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada na denúncia e, por consequência:I)- CONDENO o 

acusado Paulo Gilmar Becker como incurso nas penas previstas no artigo 

306 da Lei 9.503/97 e artigo 129, § 9., do Código Penal, em concurso 

material (artigo 69 do CP), nos termos do artigo 387 do Código de 

Processo Penal;II)- JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Paulo 

Gilmar Becker, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos 

do artigo 109, VI, c/c artigo 107, IV, do Código Penal, em relação ao delito 

do artigo 147 do Código Penal. DISPOSIÇÕES FINAISCondeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Após o trânsito em 

julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:1.Lance-se o 

nome do réu ao rol de culpados;2.Expeça-se guia de execução penal, 

acompanhada das peças necessárias, formando o respectivo 

executivo;3.Oficie-se à Justiça Eleitoral para fins do disposto no artigo 15, 

III, da Constituição Federal;4.Oficie-se ao Instituto de Identificação Criminal 

para fins de registro; 5.Intime-se o réu para entregar em juízo, em 48 

(quarenta e oito) horas, sua Carteira Nacional de Habilitação, caso 

possua, sob as penas da lei (art. 293, §1°, da Lei n.° 

9.503/97);Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 9313 Nr: 1466-83.2009.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arismar Lacerda de Alencar, Maria Zita Martins 

Araújo, Paulo Osberto Dias de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Alfredo Feresin de 

Abreu - OAB:7241/DF

 DIANTE DE TODO EXPOSTO, julgo procedente a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada na denúncia, para CONDENAR os acusados Arismar 

Lacerda de Alencar, Maria Zita Martins Araújo e Paulo Osberto Dias de 

Melo, nas penas do artigo 250, §1.°, inciso II, alínea “h”, c/c artigo 29, 

caput, todos do Código Penal, nos termos do artigo 387 do Código de 

Processo Penal. De modo que passo a dosar a pena a ser aplicada, em 

estrita observância ao disposto no art. 68, Caput, do Código Penal. 

SUBSTITUO as penas privativas de liberdade aplicadas para cada um dos 

réus por duas restritivas de direitos, consistentes em:a)- prestação 

pecuniária de 1 (um) salário mínimo vigente à época de execução da pena, 

nos termos do artigo 45, §1.°, do Código Penal; eb)- prestação de serviços 

à comunidade ou a entidades públicas, por se configurar a melhor medida 

a ser aplicável na situação evidenciada, como forma de buscar resgatar 

os sentimentos utilitários dos agentes, nos moldes do artigo 46 do Código 

Penal;Após o trânsito em julgado desta decisão, em audiência admonitória 

a ser designada, caberá definir a forma de pagamento e indicar as 

entidades beneficiadas com a prestação pecuniária e àquelas em que os 

réus cumprirão a prestação de serviços, as quais deverão ser 

comunicadas a respeito, com remessa de cópia da presente sentença. Do 

apelo em liberdade Concedo aos réus o benefício de apelarem em 

liberdade, se por outro motivo não estiverem presos, com fundamento no 

mandamento do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, pois 

permaneceram nessa situação durante a instrução do processo, não 

existindo qualquer motivo que justifique a necessidade de decretação da 

prisão preventiva. Além disso, não se encontram presentes os requisitos 

autorizadores previstos no art. 312, do CPP.Reparação dos danos: O 

inciso IV, do artigo 387, do CPP possibilita que na sentença seja fixado o 

valor mínimo para a reparação dos prejuízos sofridos pelo ofendido em 

razão da infração penal. No entanto, a permissão legal não dispensa a 

existência de expresso pedido formulado pela vítima

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 13947 Nr: 778-92.2007.811.0017

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Pereira Cirqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sebastião Pires Gabriel, Maqtron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Susshunmo Ferreira Araújo 

Alves - OAB:20664/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE MOLIN DE 

ANDRADE - OAB:47338, Neiron Luiz de Carvalho - OAB:2479

 Código: 13947

Vistos. Chamo o feito à ordem.

 Revogo a decisão de fls. 132, uma vez que encontra-se nos autos 

informações que já foi realizada penhora on-line.

 Intime-se o Exequente e os Executados, para manifestarem e/ou 

requererem o que entenderem de direito, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Ultrapassado o prazo assinalado, retornem os autos para deliberações.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 04 de fevereiro de 2016.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

Comarca de Porto Esperidião
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62757 Nr: 333-39.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avania da Silva Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 333.39.2018.811.0098Código nº. 62757Vistos, DEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça, na forma do art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei nº 

5.478/1968 e art. 4º da Lei nº 1.060/1950. DEFIRO o pedido da Tutela de 

urgência, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

conceda à autora o benefício de prestação continuada da assistência 

social à pessoa com deficiência, desde a data do indeferimento 

administrativo, sob pena de multa diária a ser fixada em caso de 

descumprimento.Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício 

previdenciário contido nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser 

encaminhado, para tanto, juntamente com os documentos pessoais da 

parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de incidência de multa 

diária, oportunamente aplicada. Da necessidade de designação de 

audiência de conciliação e mediação.Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC.CITE-SE a parte 

requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c 

art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma 

do disposto no artigo 231 do CPC, fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que faz menção o art. 344, do mesmo diploma 

legal.Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte 

autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 21 de 

março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61983 Nr: 1483-89.2017.811.0098

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1483-89.2017.811.0098

Código nº. 61983

Vistos.

Inicialmente, considerando a atuação da douta advogada Dra. FRANCIS 

RAIANE KISCHNER - OABMT 20.615-B em audiência realizada dia 

29/09/2017 (fl. 29), nos interesses da parte requerida, ARBITRO 

honorários advocatícios no valor correspondente a 01(uma) URH 

conforme tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, exclusivamente para 

o ato realizado.

Notifique-se o Ministério Público para manifestação, em obediência ao art. 

698 do Código de Processo Civil.

Após, concluso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de Março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61695 Nr: 1340-03.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarete da Silva Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Porto Esperidião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1340-03.2017.811.0098

Código nº. 61695

Vistos.

Trata-se de Ação de aposentadoria por invalidez, ajuizada por 

MARGARETE DA SILVA NEVES, em desfavor de FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO 

ESPERIDIÃO – PREVI-PORTO, qualificados nos autos.

Inicial às fls. 04/13, pugnando pela aposentadoria por invalidez, gratuidade 

da justiça e antecipação da tutela para concessão do beneficio. Com a 

exordial, os documentos de fls. 15-49.

Às fls. 51/52v, recebida a exordial, indeferida a antecipação de tutela, 

deferida a gratuidade da justiça, designada audiência de conciliação e 

deferida a pericia médica judicial com respectiva nomeação do expert.

Por ocasião da audiência de conciliação (fls.65) a parte Requerente 

requer a extinção do feito devido a perda do objeto, visto que o bem da 

vida (aposentadoria) já fora alcançado pela parte autora, por sua vez, a 

parte Requerida, à fl. 66, também pugna pela extinção, ante a satisfação 

extrajudicial da pretensão do autor.

Portanto, nada mais havendo a ser discutido nestes autos, ficando a parte 

autora sem interesse processual, face à perda do objeto da presente 

ação.

 Posto isso, JULGO extinto o processo com fulcro no artigo 485, VI c/c art. 

17 do Código de Processo Civil, visto ter se configurado a patente 

ausência de interesse processual.

Certifique-se a Secretaria deste juízo quanto à realização ou não da 

perícia médica judicial deferida às fls. 51/52v, para eventual apuração do 

quantum devido.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Às providências.

 Registre-se.

Publique-se

 Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 21 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50697 Nr: 1657-49.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Luis Silvério de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi - Sistema de Crédito Cooperativo, 

Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041, Mirian Correia da Costa - OAB:6361-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Autran Alencar Rocha - 

OAB:OAB-GO 16.537, Fabiana de Faria Genaro Faisano - 

OAB:OAB-GO 27.932, Felipe Hernandez Marques - OAB:OAB-RS 

48.104, Frederico Augusto Ferreira Barbosa - OAB:OAB/GO 18.828, 

Gustavo Calabria Rondon - OAB:OAB/MS 8.921-b, Homero Stabeline 

Minhoto - OAB:26.346, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4.482/MT, 

Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546, Mauro Arruda de Moura Apotia - 

OAB:11.896/MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811, Nadir 

Gonçalves de Aquino - OAB:116.353, Pedro Couto de Carvalho - 

OAB:OAB-SP 341.698, Silvana Farinha Archanjo Dama - OAB:OAB-GO 

23.695-A, Viviane Silveira Barcelos - OAB:OAB/GO 26.072

 Autos nº: 1657-49.2009.811.0011

Código: 50697

Vistos...

Defiro o pedido de fl. 517 determinando o desentranhamento do DUT 
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ORIGINAL juntado à fl. 490, devendo a sua cópia permanecer nos autos 

juntamente com a certificação.

Não obstante a ordem de disposição, as manifestações de fls. 512/516, já 

foram devidamente apreciadas na decisão de fls. 510/511-verso.

 Assim, considerando a certificação de fl. 518, cumpra-se a decisão de 

fls. 510/511-verso.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 27 de fevereiro de 2016.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55092 Nr: 14-76.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Amorim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

 VARA ÚNICA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 27 de março de 2018, às 13:00

Autos n°: 55092

PRESENTES: A Juíza de Direito, a representante do Ministério Público, o 

advogado do réu.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foi procedido a inquirição das testemunhas 

Silas, Divino, Cleonário, Luciano, Amadeu, Oscar e Josué/Zué. Registre-se 

que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

 Pela representante do Ministério Público foi dito que insistia na inquirição 

da testemunha Alan Santos da Silva, bem como requereu vistas para 

posteriormente informar o endereço da testemunha.

DELIBERAÇÃO: Em seguida a MM. Juíza proferiu o seguinte:

 Defiro o pedido do Ministério Público, devendo a escrivania proceder na 

forma requerida.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Natália Guimarães Ferreira

Promotora de Justiça

Kleber de Souza Silva

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62365 Nr: 12874-26.2017.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danubil Novaes da Silva, TENENTE CORONEL 

DAVID DA SILVA MEZAVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 Defiro a desistência da presença do réu na presente solenidade.

Homologo a desistência da testemunha Edvan referente à defesa.

Oficie-se a Politec para que, apresente o laudo conclusivo sobre o 

entorpecente apreendido nos autos.

Defiro a substituição da inquirição da testemunha por juntada de 

declaração na forma requerida.

Determino que seja expedido ofício ao órgão competente, para que 

procedam com o recambiamento do réu momento em que será interrogado 

neste juízo na data de 17 de abril de 2018, às 16h45min.

 Requisite-se ainda a testemunha faltante (Policial do Gefron) Edvan de 

Souza Santos, onde o mesmo será inquirido, conforme data acima 

aprazada, advertindo-o que em caso de nova falta serão tomadas as 

medidas cabíveis.

Intime-se. Oficie-se. Requisite-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54526 Nr: 2096-84.2014.811.0011

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silca Costa, Pedro Carnielo Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaura Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Corbelino - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Autos nº. 2096-84.2014.811.0011Código nº. 54526Vistos. NOMEIO desde 

logo, como curador provisório da interditando ISAURA MATEUS, a pessoa 

de RONALDO MATEUS, nos termos do art. 749 do CPC, inclusive para fins 

previdenciários.Intime-se o Curador ora nomeado, no endereço indicado à 

fl. 102, para que no prazo de 05 (cinco) dias, compareça em cartório para 

assinar o termo de compromisso, conforme art. 759 do CPC, ou, no mesmo 

prazo, apresente escusas plausíveis para eximir-se do encargo nos 

termos do art. 760, I do CPC.Desta forma, até a completa materialização da 

aludida substituição, o atual curador (Pedro Carnielo Cardoso) deverá 

desempenhar, na íntegra, a curatela conforme compromisso assumido 

conforme fl. 22, sob pena de responder civil e ou penalmente.Após o 

aperfeiçoamento da substituição aqui deferida, o curador substituído, 

deverá prestar conta de sua curatela, ainda que de forma sucinta, 

consoante art. 763, §2º do CPC, que será devidamente apreciada por este 

juízo.Deverá a Secretaria deste juízo promover a alteração do polo ativo 

dos autos.Da periciaDETERMINO a realização de estudo psicossocial com 

a Requerida/interditanda, a ser elaborado pela equipe multidisciplinar deste 

juízo (art. 753, §1º do CPC), visando a avaliação da capacidade e 

condições da interditanda, cujo laudo deverá ser juntado no prazo de 20 

(vinte) dias.Bloqueio do benefício No caso, nota-se que se trata de 

interesse de curatelado hipossuficiente, pois, ao que consta dos autos, a 

interditanda teve seu beneficio previdenciário bloqueado/suspenso, razão 

pela qual a intervenção do judicial é medida que se impõe, visando 

assegurar-lhe a renda que garante sua sobrevivência. Logo, trata-se de 

situação que exige imediata ação no sentido de assegurar à interditanda o 

princípio da dignidade humana.Assim, DEFIRO o pedido de fls. 112 e 

determino o desbloqueio imediato do beneficio previdenciário 

(6092818306) em nome de Isaura Mateus, CPF 121.720.158-06, 

.Intimem-se. Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 27 de Março de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62714 Nr: 310-93.2018.811.0098

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdMC, CNdM, CTdPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESdMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - 

OAB:15896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 310-93.2018.811.0098.Código nº. 62714.Vistos..Defiro o pedido 

de gratuidade da justiça, na forma do art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei nº 

5.478/1968 e art. 4º da Lei nº 1.060/1950.Ex positis, atenta à exposição da 

inicial e aos documentos que a instruíram, DEFIRO LIMINARMENTE a 

guarda provisória em favor dos Requerentes e DETERMINO a busca e 

apreensão da menor Emanuelly Moraes Correia, nascida em 14/09/2011, 

que deverá ser entregue ao Conselho Tutelar do Município de Porto 

Esperidião/MT, que ficará responsável por informar e entregá-la aos 

Requerentes (genitor e avó paterna), Sr. Alexandre de Melo Correia e Sra. 

Cleoci Nascimento de Mello, os quais deverão buscá-la na sede do 

referido Conselho Tutelar desta comarca. Determino a imediata elaboração 

do mandado e respectivo termo de guarda. A medida deverá ser cumprida 

por dois Oficiais de Justiça e com a presença de pelo menos dois 
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membros do Conselho Tutelar, além de, se necessário, se utilizarem de 

auxílio moderado de força policial. Tanto os Oficiais de Justiça quanto os 

agentes policiais, se necessário, deverão adotar todas as cautelas 

pertinentes para evitar maiores dissabores a infante envolvida na 

situação.Após o total cumprimento da liminar ora deferida, CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando as provas que pretende produzir, nos termos do artigo 306 

do Código de Processo Civil, com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, 

com as advertências do art. 344, do CPC, quanto a revelia.Determino a 

realização de estudo psicossocial no lar das Partes, a ser realizado no 

prazo de 07 (sete) dias, pela equipe multidisciplinar deste 

juízo.Considerando residirem os Requerentes no município de Jaurú/MT, 

expeça-se a devida carta precatória àquele juízo, em caráter de urgência, 

com o fito de realização do aludido estudo, com nossas 

homenagensNotifique-se o Ministério Público.Intime-se.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA E CAUTELA.Porto Esperidião MT, 27 de Março de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61677 Nr: 1328-86.2017.811.0098

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otavio Simplício Kuhn, Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1328-86.2017.811.0098

 Código nº. 61677

 Vistos.

Trata-se de execução de honorários advocatícios através de RPV, 

proposta por OTÁVIO SIMPLÍCIO KUHN em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO.

Inicialmente, consoante petitório na exordial ainda não apreciado, defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei nº 

5.478/1968 e art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência 

Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não 

possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário.

Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita a parte 

autora a fim de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no 

artigo 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao 

Poder Judiciário.

Ante a concordância da parte executada, à fl. 20, com os valores 

apresentados pelo Exequente, na inicial, às fls. 08-15, HOMOLOGO-OS, e 

por consequência, determino que seja expedido ofício ao Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que proceda ao 

pagamento das verbas por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor), 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação da requisição e à 

conta do respectivo crédito, sendo desnecessária nova conclusão dos 

autos ao gabinete.

Após, arquive-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 26 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58167 Nr: 631-02.2016.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro Leite de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leilo Aparecido de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério dos Santos 

Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos nº. 631-02.2016.811.0098Código nº. 58167Vistos..Destarte, ante a 

tempestividade da apelação (fl. 32), com fulcro no art. 331 do CPC, o juízo 

de retratação é medida prudente que a presente circunstância 

recomenda.Assim, considerando o petitório inicial e documentos que a 

instruiu, em juízo de retratação na r. sentença (fls. 26/26v), defiro o pedido 

de gratuidade da justiça, na forma do art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei nº 

5.478/1968 e art. 4º da Lei nº 1.060/1950, Ainda sobre o juízo de 

retratação, cumpre salientar, a impossibilidade deste juízo em retratar-se 

quanto ao restante da decisão, posto que, mesmo após devidamente 

intimado da decisão de fls. 26/26v, a Requerente não cumpriu a 

determinação quanto a emenda da inicial, optando tão somente em 

manifestar-se quanto a condenação das custas, face à eventual 

concessão tácita.Portanto, por todo o exposto e tudo que dos autos 

constam, feita a presente retratação, mantenho incólume o restante da 

decisão prolatada às fls. 26/26v.Não obstante a vedação do juízo ad quo, 

em emitir juízo de admissibilidade quanto ao interposto recurso de 

apelação (art. 1.010, § 3º, CPC), no presente caso, em homenagem à 

moderna sistemática norteadora do CPC, mormente, aos princípios 

constitucionais da economia processual e celeridade eficaz na prestação 

jurisdicional, e ainda, não havendo parte Requerida (apelado) portanto, 

ausente qualquer possibilidade de prejuízo processual e ou material 

próprio do contraditório, entendo, data vênia, desnecessária a remessa ao 

egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (juízo ad quem), haja vista a 

inteira satisfação da pretensão recursal ora manejada pela Autora.Por 

todo o exposto, vista a impossibilidade do contraditório (contrarrazões), 

deixo de remeter o presente feito ao juízo ad quem, in casu, o egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. 

Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 26 de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62865 Nr: 402-71.2018.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607, Volnei Copetti - OAB:58099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 402-71.2018.811.0098Código nº. 62865Vistos.DEFIRO 

liminarmente a medida DE BUSCA E APREENSÃO requerida na petição 

inicial.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem 

em mãos do representante da parte autora.Executada a liminar, CITE-SE a 

parte requerida para, querendo:a) Em cinco dias, pagar a integralidade da 

dívida segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

R$ 70.635,09 (setenta mil, seiscentos e trinta e cinco reais e nove 

centavos), acrescidos das despesas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, hipótese na 

qual o bem lhe será restituído livre do ônus representado pela alienação 

fiduciária;b) Em quinze dias, apresentar resposta, mesmo se houver pago 

a dívida, hipótese em que pode ter efetuado o pagamento a maior e 

pretenda a restituição do indébito. Todavia, ultrapassado o prazo de 05 

(cinco) dias e não havendo pagamento, fixar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Artigo 

3º, §1º do Decreto-Lei nº 911/69).Autorizo o cumprimento da liminar na 

forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil.Neste pórtico, 

comprovada a mora e o inadimplemento do devedor, com arrimo no artigo 

3º, §9º do Decreto-Lei nº 911/69, desde já determino a restrição do bem, 

cujo resultado segue anexo à presente decisão.Noutro giro, restando 

frutífera a apreensão, deverá a parte autora retirar o bem no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, e a parte requerida deverá entregar a 

documentação do bem apreendido, devendo ser constado no mandado, 

conforme preconiza o artigo 3º, §§13º e 14º do Decreto-Lei nº 911/69.Por 

fim, caso não se concretize a busca e apreensão pelo fato de o bem não 

ser encontrado, intime-se o requerente para manifestar sobre eventual 

conversão do feito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do 

D e c r e t o - L e i  n º  9 1 1 / 6 9 . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT 26 de março de 

2018.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62817 Nr: 372-36.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Porto 

Esperidião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto Esperidião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Chaves Lira - OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 372-36.2018.811.0098

Código nº. 62817

Vistos.

Trata-se de Ação de procedimento comum proposta pelo SINDICATO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO, em 

substituição processual, contra o MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO - MT, 

todos qualificados nos autos.

Aduz na inicial, em apertada síntese, fazer jus a horas extras, tendo em 

vista a sobre jornada de trabalho dos substituídos e a respectiva omissão 

do Requerido.

 É o breve relato.

 Em análise inicial aos autos, observo preenchidos os requisitos (art. 319 e 

320 do CPC), que não é o caso de improcedência liminar da demanda (art. 

332 do CPC), nem de indeferimento (art. 330 do CPC), razão pela qual 

recebo a missiva inaugural.

Todavia, por ser a parte Requerida pessoa jurídica de direito público, a 

qual não pode transacionar sobre o direito em questão, deixo de designar 

a audiência de conciliação prevista art. 334 do Código de Processo Civil.

 CITE-SE a requerida Fazenda Pública Municipal, para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 335, c/c, art. 183, ambos do CPC, fazendo-se constar, igualmente, as 

advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 26 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62820 Nr: 374-06.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Souza Punharque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Antonio Rosa - 

OAB:MT/4153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 374-06.2018.811.0098Código nº. 62820VistosDEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita ao Requerente, pois, 

considerando o que dispõe o art. 99, §2º, CPC, bem como os documentos 

acostados aos autos, a meu ver, a parte autora demonstrou no presente 

momento não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com as 

custas processuais, sem prejuízo de posterior análise se não restar mais 

presente a hipossuficiência de recursos.Designo audiência de conciliação 

para dia 21 de maio de 2018, às 14h00min. CITE-SE a parte requerida no 

endereço acostado nos autos para comparecer na audiência de 

conciliação acima designada, bem como, se infrutífera e ou frustrada, 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

335 do CPC, com as advertências do art. 344 do CPC.Consigno que a 

citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

data em que foi designada a audiência nestes autos, consoante dispõe o 

art. 334, CPC.Caso haja desinteresse na realização da audiência, deverá a 

parte requerida, nos termos do art. 334, §5º, do CPC, manifestar seu 

desinteresse por petição apresentada nos autos, com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência.Cientifiquem, na mesma 

ocasião, as partes que, o não comparecimento injustificado na audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

passível de ser sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida, nos termos do art. 334, §8º do CPC.Na data 

aprazada para a audiência, as partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos e, que a parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].Notifique-se o conciliador deste 

juízo a data para qual foi designada a audiência.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 26 de março de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62799 Nr: 360-22.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Porto 

Esperidião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto Esperidião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Chaves Lira - OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 360-22.2018.811.0098

Código nº. 62799

Vistos.

Trata-se de Ação de procedimento comum proposta pelo SINDICATO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO, em 

substituição processual, contra o MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO - MT, 

todos qualificados nos autos.

Aduz na inicial, em apertada síntese, mormente, estar o Requerido 

inadimplente com o pagamento de férias dos servidores municipais ora 

substituídos, pugnando pelo pagamento atualizado da referida verba 

laboral e seus reflexos.

 É o breve relato.

 Em análise inicial aos autos, observo preenchidos os requisitos (art. 319 e 

320 do CPC), que não é o caso de improcedência liminar da demanda (art. 

332 do CPC), nem de indeferimento (art. 330 do CPC), razão pela qual 

recebo a missiva inaugural.

Todavia, por ser a parte Requerida pessoa jurídica de direito público, a 

qual não pode transacionar sobre o direito em questão, deixo de designar 

a audiência de conciliação prevista art. 334 do Código de Processo Civil.

 CITE-SE a requerida Fazenda Pública Municipal, para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 335, c/c, art. 183, ambos do CPC, fazendo-se constar, igualmente, as 

advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 26 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30344 Nr: 1397-65.2010.811.0098

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevard França do Amaral, Martins Dias de 

Oliveira, Nilson Raimundo de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Código nº 30344

Vistos.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 11 de abril de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56742 Nr: 1093-90.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE TEREZA LOPES MERIZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

Trata-se de demanda executiva fundada em título executivo extrajudicial.

À fls. 59, houve manifestação do Requerente pugnando pela desistência 

da demanda.

É o Relatório.

FUNDAMENTO. DECIDDO.

Considerando a desistência da demanda feita pela parte Requerente e o 

fato de que ainda não houve a citação da parte Requerida, de modo que 

se dispensa a sua anuência, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA E DECLARO O 

FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil.

As custas já foram recolhidas.

Não há honorários advocatícios sucumbenciais.

P.R.I e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52110 Nr: 243-07.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Vieira Ramos - 

OAB:5012-A/MT

 Código nº 52110

Vistos.

Trata-se de inquérito policial que visa apurar o delito previsto no artigo 

217-A do Código Penal, tendo como indiciado Elton Silva dos Santos.

Às fls. 153, sobreveio certidão anexando certidão de óbito do indiciado.

É o relatório.

Decido.

Prefacialmente, ao abordar as circunstâncias que permeiam os fatos 

submetidos à apreciação, observa-se que, em data de 10 de fevereiro de 

2017, o acusado veio a óbito, conforme certidão acostada à fl. 154.

Diante desta perspectiva, da forma em que se apresenta a situação, em 

que restou evidenciado a morte do acusado, entendo que se operou a 

extinção de sua punibilidade, de sorte que, o arquivamento dos autos é 

medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Elton Silva dos 

Santos, devidamente qualificado nos autos, em virtude de ter-se operado 

o óbito, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal e art. 62 do 

Código de Processo Penal.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se as devidas baixas na 

distribuição.

Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo, sobretudo para 

os Institutos de Identificação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 21 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi Laurindo

 Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-02.2016.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILCE NARDELI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0015192A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

Vistos. Em atenção à petição de Id. 9667724, na qual a parte requerida 

junta o comprovante de cumprimento da obrigação, bem como requer a 

extinção do processo, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ para 

levantamento dos valores, em favor da Douta causídica que patrocina os 

interesses da parte autora, Drª Adrielle dos Santos Bachega, cujos dados 

para depósito encontram-se indicados em petição de Id. 10211429. Em 

razão do exposto e, considerando o cumprimento integral do comando 

judicial, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO com fulcro no artigo 924, II do 

Código de Processo Civil. Após, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se. 

Porto Esperidião/MT, 02 de abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31937 Nr: 723-39.2013.811.0080

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFC, MRZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGC, ACBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINA ROSA 

MACHADO - OAB:13449

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a Parte Autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado, para que se manifeste nos autos, em virtude de seu retorno.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41450 Nr: 1193-65.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a Parte Autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado, para que se manifeste acerca do poeticionamento retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33978 Nr: 1099-88.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça (2 atos), mediante emissão 

de guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT, 
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(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos. Informo 

ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 

(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56750 Nr: 1118-55.2018.811.0080

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLIVEIRA BRITO CAMINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que se 

manifeste acerca do Parecer Ministerial de ref. 9, após concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33790 Nr: 974-23.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGDS, DBR, LGRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNDS, PMdQ-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, Fabiola Collachiti Moreto - OAB:OAB/MT 

9986-B

 Ante o exposto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado por Valdir 

Gonçalves da Silva, Deuzerlith Barbosa Ribeiro e Lara Grabrielly Ribeiro 

Gonçalves em face de Pedro Nogueira da Silva e Município de Querência, 

todos qualificados nos autos, para:I - CONDENAR os requeridos 

solidariamente ao pagamento de indenização a título de dano moral no 

valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com juros de mora contados 

a partir do evento danoso (art. 398, CC e Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária desde a data do arbitramento; II - CONDENAR os requeridos 

solidariamente ao pagamento mensal da quantia correspondente a 2/3 do 

salário mínimo até a data em que a vítima completaria 25 anos de idade 

(08/03/2030), e de 1/3 do salário mínimo até a data em que a vítima 

completaria 65 anos de idade (08/03/2070), tendo como termo inicial a data 

do evento danoso (art. 398, CC e Súmula 54 do STJ).As prestações 

vencidas deverão ser pagas de uma só vez, com correção monetária e 

juros de mora ao mês a partir de cada vencimento (Súmula 43 e 

54/STJ).Aos juros de mora será aplicada a regra do art. 1º-F da lei 

9.494/97 (com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009), e a correção 

monetária, deverá ser aplicado o índice do IPCA-E, conforme determinado 

pelo STF no julgamento do RE 870947/SE (Info. 878).Assim, JULGO 

EXTINTO, com resolução do mérito, o que faço à luz do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Em razão da sucumbência, CONDENO os 

requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios fixando-os em 10% do valor da condenação, na forma do 

artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.P.R.I."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45329 Nr: 371-42.2017.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Original S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA ESTRELA D´ALVA, VERA LÚCIA 

CAMARGO PUPPIN, JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMIN LOHBAUER - OAB:231548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

publicação de expediente, para intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu Advogado,via DJE, para que recolha, mediante emissão de guia, o 

valor de R$ 41.305,43 (quarenta e um mil, trezentos e cinco reais e 

quarenta e três centavos, mediante emissão de guia, disponível no sítio 

e l e t r ô n i c o  d o  P J M T , 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos. Informo 

ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 

(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44826 Nr: 134-08.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR LIMK ZART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FREITAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, para que inpugne a contestação 

apresentada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-11.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FREITAS DE CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0019240A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, da designação de audiência de conciliação 

para o dia 25/05/2018 às 13:30 (MT), bem como da concessão da liminar, 

conforme Decisão de ID 12082265.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010119-98.2013.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARLISE POLITOWSKI SEFSTRON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA SANTIAGO DA COSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL DE 

QUERÊNCIA SENTENÇA Vistos. Considerando-se o transcurso do prazo 

concedido por este juízo, sem qualquer manifestação, julgo EXTINTO O 

FEITO, sem resolução de mérito, por abandono da causa. Não há custas 

ou honorários advocatícios. Transitada em julgado esta sentença, o que 

certificará o cartório, procedam-se às baixas e anotações necessárias e 

arquivem-se estes autos, independentemente de nova determinação. P. I. 

C. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010118-16.2013.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARLISE POLITOWSKI SEFSTRON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEANE FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL DE 
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QUERÊNCIA SENTENÇA Vistos. Considerando-se o transcurso do prazo 

concedido por este juízo, sem qualquer manifestação, julgo EXTINTO O 

FEITO, sem resolução de mérito, por abandono da causa. Não há custas 

ou honorários advocatícios. Transitada em julgado esta sentença, o que 

certificará o cartório, procedam-se às baixas e anotações necessárias e 

arquivem-se estes autos, independentemente de nova determinação. P. I. 

C. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010049-42.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LUCAS DIESEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DERZBACHER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010049-42.2017.8.11.0080 EXEQUENTE: VALDIR LUCAS DIESEL 

EXECUTADO: JAIR DERZBACHER Vistos. Verifico que a parte exequente 

apresentou impugnação aos embargos à execução, porém, não acostou 

nenhum anexo. Desta forma, faculto ao exequente que junte aos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a sua impugnação aos embargos oferecidos. 

Após o transcurso do prazo, tornem os autos conclusos para deliberação. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010078-29.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ROTA NORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GOLDONI OAB - MT0017464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PAULINA DA SILVA (EXECUTADO)

DIEGO DUARTE DOS REIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010078-29.2016.8.11.0080 EXEQUENTE: ROTA NORTE LOCADORA DE 

VEICULOS LTDA - ME EXECUTADO: DIEGO DUARTE DOS REIS, 

JAQUELINE PAULINA DA SILVA Vistos. Defiro o pedido formulado pela 

parte exequente, suspendendo o feito pelo período mencionado. 

Transcorrido o prazo, independentemente de nova conclusão, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o 

prosseguimento do feito. Aguarde-se em cartório a manifestação. Com a 

vinda ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010106-65.2014.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON VOLNEI VOLLMER - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI OAB - MT0015198A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ELIANDRO DE AVILA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010106-65.2014.8.11.0080 EXEQUENTE: ELTON VOLNEI VOLLMER - EPP 

EXECUTADO: EDSON ELIANDRO DE AVILA - ME Vistos. Considerando-se 

o transcurso do prazo concedido, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste se possui interesse no 

prosseguimento do feito. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-96.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RIBOLLI CAUMO & CAUMO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEISE FULBER CAUMO IGNACIO OAB - MT12224/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Posto isso, pela conduta temerária da Requerida, julgo parcialmente 

procedente o pedido inicial, para condená-la a proceder à devolução dos 

valores fraudulentamente transferidos (TED's) de sua conta somado às 

tarifas debitadas para transferência, com juros e correção monetária, a 

partir da realização do débito e ao ressarcimento por danos morais, no 

importe R$3.000,00(três mil reais), já atualizados. Por conseguinte extingo 

o processo com resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da 

Lei 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas 

cautelas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020002-98.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU JOSE GIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON WANGER (REQUERIDO)

 

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar a parte 

requerida na obrigação de pagar à parte autora a quantia indicada no 

pedido inicial, acrescidos de juros legais de mora de 1% ao mês e 

correção pelo INPC, a partir da citação. Fica resolvido o mérito da causa, 

nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

nem honorários. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as 

baixas e anotações de estilo, independentemente de nova determinação. 

P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-33.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MONALIZA ANA GONZATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

Ex positis, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo inteiramente 

improcedente a reclamação aduzida pela Reclamante. Sem custas e 

honorários, ex vi art. 54, da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53884 Nr: 665-63.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestivaldo Araújo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 MT

 Vistos em correição.

Após terminada a audiência, percebeu-se que o aúdio das Testemunhas 

ficou inaudível, motivo pelo qual foi necessária a redesignação da 

audiência para o dia 10 de abril de 2018, às 16:00 horas (MT), saindo as 

partes intimadas, assim como as Testemunhas de defesa Marilu e Michel.

Requisitem os policiais civis, e expeça-se o necessário para a escolta do 

Acusado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32680 Nr: 1133-03.2013.811.0079
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Ernani José Granemann Drissen, Marlene 

França Drissen, Norly Granemann Drissen, Maria Julia Granemann 

Auersvald, Marli Terezinha Drissen, Leonidas Carneiro Auersvald, Espolio 

de Alaide Drissen Goetten, Neivair Aparecida Granemann Goetten de 

Vergilio, Wiliam Vergilio, Neurilene de Cassia Granemann Goetten de 

Oliveira, José Eloi Dias de Oliveira, Neureci Goreti Granemann Goetten 

Rodrigues, Iolando da Silva Rodrigues, Neidirlene Maria Granemann 

Goetten, ADÃO VELCI BONATTO, Ailton José Granemann Goetten, Neuza 

de Fátima Carlim Goetten, Aloisio Fernando Granemann Goetten, Sueli Silva 

Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ, Gisele 

Rodrigues Sanchez, EDSON ROGÉRIO PAPESSO, SOCIEDADE AGRO 

PECUARIA SÃO CARLOS LTDA, SOCIEDADE AGRICOLA SANTA ADELIA 

S/S, Sergio Luis Papesso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides batista de Lima Neto - 

OAB:OAB/MT 7.525, Luis Paulo Delorme - OAB:MT/ 12.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - 

OAB:MT0003052A, JOSÉ PAULO BARBOSA - OAB:185.984, SIMONE 

CRISTINA PAPESSO - OAB:151195

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 

3.458 a 3.459, solicitando a complementação dos valores pagos a título de 

"diligência". Caso concorde, deverá providenciar o deposito de diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal 

de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32680 Nr: 1133-03.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Ernani José Granemann Drissen, Marlene 

França Drissen, Norly Granemann Drissen, Maria Julia Granemann 

Auersvald, Marli Terezinha Drissen, Leonidas Carneiro Auersvald, Espolio 

de Alaide Drissen Goetten, Neivair Aparecida Granemann Goetten de 

Vergilio, Wiliam Vergilio, Neurilene de Cassia Granemann Goetten de 

Oliveira, José Eloi Dias de Oliveira, Neureci Goreti Granemann Goetten 

Rodrigues, Iolando da Silva Rodrigues, Neidirlene Maria Granemann 

Goetten, ADÃO VELCI BONATTO, Ailton José Granemann Goetten, Neuza 

de Fátima Carlim Goetten, Aloisio Fernando Granemann Goetten, Sueli Silva 

Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ, Gisele 

Rodrigues Sanchez, EDSON ROGÉRIO PAPESSO, SOCIEDADE AGRO 

PECUARIA SÃO CARLOS LTDA, SOCIEDADE AGRICOLA SANTA ADELIA 

S/S, Sergio Luis Papesso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides batista de Lima Neto - 

OAB:OAB/MT 7.525, Luis Paulo Delorme - OAB:MT/ 12.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - 

OAB:MT0003052A, JOSÉ PAULO BARBOSA - OAB:185.984, SIMONE 

CRISTINA PAPESSO - OAB:151195

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR AS PARTES acerca da 

designação para o dia 16 de abril de 2018, a partir das 07:00 horas para 

inicio dos trabalhos de constatação e imissão na posse, conforme 

certificado pelos Srs. Oficiais de Justiças na certidão de fls. 3.458 3.459.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55488 Nr: 1277-98.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE CAVALCANTE 

MARQUES - OAB:11784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial. Defiro a gratuidade.

Comprovada a relação familiar pela certidão de nascimento acostada aos 

autos, ARBITRO o valor de 50% sobre o salário mínimo nacional a título de 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS, com fundamento no art. 4° da Lei n. 5.478/68, 

especialmente pela inexistência de elementos concretos a respeito da 

renda do alimentante.

 Em relação à guarda, a prole deverá permanecer com a mãe, visto que 

está bem e não há notícia de situação de risco (“O menor, de regra, deve 

ser mantido onde está, desde que aí se encontre bem. A troca do meio 

ambiente deve ser evitada o quanto possível, para não causar prejuízo 

psíquico à criança. (STF, RE 100.200.0, 2ª T. – j. 27.9.83, Rel. Min. Moreira 

Alves, in RT 586/234)” (in Estatuto da Criança e do Adolescente – Doutrina 

e Jurisprudência, Valter Kenji Ishida, Atlas, p. 74)".

OS PAGAMENTOS DEVERÃO SER FEITOS ATÉ O DIA DEZ DE CADA MÊS 

em conta bancária a ser informada pela própria parte autora.

SECRETARIA: CONSTAR DO MANDADO DE INTIMAÇÃO A CONTA 

BANCÁRIA FORNECIDA.

Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s) e intimem-se as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação/mediação, nos termos do art. 

334, caput, do Novo CPC, que se realizará em data designada pelo setor 

de conciliação.

Não havendo audiência ou autocomposição, o(a)(s) réu(ré)(s) 

poderá(poderão) oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo será a data prevista no art. 335, do Novo CPC. O 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Ressalte-se que o não comparecimento injustificado do(a)(s) autor(a)(s) 

ou do(a) réu(ré)(s) à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, aplicando-se multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 

334, §8º, do Novo CPC.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45360 Nr: 187-89.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruberson Pires dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36132 Nr: 2683-96.2014.811.0079

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36034 Nr: 2601-65.2014.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: STDS, LPDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSIENE PEREIRA DE ALMEIDA, Filiação: 

Vilma Pereira da Cruz e Luiz Martins de Almeida, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A Requerida é mãe biológica do menor S.P.S., nascido 

em 05/12/2011, o qual está sob a guarda de fato do requerente, desde o 

final do mês de Setembro de 2014, quando a requerida abandonou o lar, 

deixando o menor com o requerente e a genitora do mesmo que é avó 

paterna do menor. O requerente conivveu com a requerida em torno de 06 

(seis) anos, durante este período a requerida já havia abandonado o lar 

uma vez, porém reataram na época. O Requerente é pai biológico do 

menor, criaram entre si um vínculo de convivência, amor, carinho, afeto e 

segurança forte, que o afastamento importará grave dano psicológico 

podendo comprometer a formação moral, social, emocional e afetiva do 

menor.

Despacho/Dec isão :  Autos  n°  2601-65 .2014.811.0079Cód . 

36034Despacho.Vistos em correição, etc.Diante da impossibilidade de 

localização da Requerida, eis que a mesma encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, DEFIRO o pedido do Ministério Público às fls. 52. Expeça-se 

edital de citação, nos termos do artigo 256, inciso I, do NCPC. Em seguida, 

tornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Ribeirão Cascalheira/MT, 17/05/2017.Janaína 

Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Felipe Rabaioli Ramos, 

digitei.

Ribeirão Cascalheira, 28 de março de 2018

Thiago Afonso Carolo Teichmann Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50135 Nr: 2680-39.2017.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDB, URAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, ante a ausência de prejuízo, e, por 

consequência, DECRETO O DIVÓRCIO das partes, com fulcro no artigo 

226, § 6º, da Constituição Federal, o qual se regerá nos exatos termos da 

avença. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente (conforme certidão de casamento juntada aos autos), 

instruindo com cópia da petição inicial do feito, observando-se a escolha 

de alteração do nome dos consortes.

Lavre-se termo de guarda, conforme o acordo.

Ciência ao MP.

Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50612 Nr: 2834-57.2017.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdS, SDSVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:46257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Atualize-se o sistema Apolo para que faça constar o advogado das 

partes, possibilitando a intimação via DJE.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

PARCIALMENTE, o r. acordo celebrado entre as partes, ante a ausência 

de prejuízo, e, por consequência, DECRETO O DIVÓRCIO das partes, com 

fulcro no artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, o qual se regerá nos 

exatos termos da avença. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Deixo de homologar o acordo em relação à guarda da prole e alimentos, 

visto que as partes não podem formular acordo imputando obrigações a 

terceiros. A propósito, nestes pontos o acordo é nulo.

Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente (conforme certidão de casamento juntada aos autos), 

instruindo com cópia da petição inicial do feito, observando-se a escolha 

de alteração do nome dos consortes.

Ciência ao MP.

Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51790 Nr: 3379-30.2017.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMR, TRFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE CAVALCANTE 

MARQUES - OAB:11784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, ante a ausência de prejuízo, e, por 

consequência, DECRETO O DIVÓRCIO das partes, com fulcro no artigo 

226, § 6º, da Constituição Federal, o qual se regerá nos exatos termos da 

avença. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente (conforme certidão de casamento juntada aos autos), 

instruindo com cópia da petição inicial do feito, observando-se a escolha 

de alteração do nome dos consortes.

Lavre-se termo de guarda, conforme o acordo.

Ciência ao MP.
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Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43942 Nr: 1739-26.2016.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSdCFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - Defensora 

Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição, etc.

Francisco Rérison Furtado Leite, devidamente qualificado, ajuizou a 

presente ação de divórcio direto litigioso em face de Jocasta Souza de 

Carvalho Furtado Leite, igualmente qualificada.

Durante o trâmite processual, em audiência, as Partes celebraram um 

acordo e requereram a homologação (p. 30/31).

Instado a se manifestar, o ilustre Promotor de Justiça opinou pela 

homologação do ajuste (p. 35).

É o relato do necessário. Fundamento.

Uma vez que as Partes são maiores e capazes, bem como o ajuste 

preserva os interesses dos incapazes envolvidos, o caso é de ratificação 

do acerto.

 Decido.

Isso posto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as Partes.

Ainda em razão do pedido feito, consequentemente, DECRETO o divórcio 

entre as partes, julgando o processo com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do CPC.

A Requerente voltará a usar o seu nome de solteira, qual seja, Jocasta 

Souza de Carvalho.

 Intime-se o nobre Defensor Público, o nobre Advogado da Requerida, 

assim como o nobre Representante do Ministério Público.

 Certificado o trânsito em julgado, expeçam-se os mandados necessários 

para as averbações, com a expedição de Carta Precatória ao Juízo da 

Comarca de Uruaçu/GO, assim como ao Cartório de Registro Civil desta 

cidade, para inscrição no Livro “E”.

Após, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

Ribeirão Cascalheira/MT, 28 de março de 2017.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33105 Nr: 1544-46.2013.811.0079

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLARICE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO MARGARETE VICENTE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:18260, ANTONIO CARLOS DE SOUZA - OAB:3608-B, Márcio 

Rogério Paris - OAB:7.526-MT, Melchior F. Caumo - OAB:OAB/MT 

9.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte inventariante 

para se manifestar sobre a petição da Procuradoria Geral do Estado de 

fls. 146, apresentando os documentos solicitados.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35410 Nr: 2060-32.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS, MVBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS VINICIUS BATISTA DE 

OLIVEIRA, Cpf: 04780239109, Rg: 2454428-0, Filiação: Sonia Batista da 

Silva e Miguel Marques de Oliveira, data de nascimento: 26/10/1994, 

brasileiro(a), natural de Canarana-MT, solteiro(a), serviços gerais, 

Telefone 66 9926 7199. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação penal proposta pelo Ministério 

Público em desfavor de Marcos Vinícius Batista de Oliveira, com a 

aquiescência de Maria Ferreria dos Santos. Apurou-se que a vítima G., 

filha da denunciada Maria, iniciou namoro com o denunciado Marcos 

Vinícius em meados de maio de 2014. A denunciada cedeu ao "casal" a 

própria residência, a fim de que convivessem sob o mesmo teto. Desde 

então, o denunciado e a vítima mantém relações sexuais frequentes, sem 

oposição alguma da denunciada. O laudo pericial a fls. 32/35 confirma as 

práticas sexuais entre o denunciado Marcos Vinícius e a ofendida G. 

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA: a) Marcos Vinicius 

Batista de Oliveira, como incurso no art. 217 - A, caput, c.c. os arts. 29, 71 

e 226, inciso I, todos do Código Penal, com as cominações das Leis nº 

11.340/2006 e 8.072/90; b) MARIA FERREIRA DOS SANTOS como incursa 

no art. 217 - A, caput, c.c. os arts. 13, § 2º, alínea a, 29, 71 e 226, incs. I e 

II, todos do Código Penal, com as cominações da Leis n. 11.340/2006 e 

8.072/90.

Despacho: Vistos em correição etc.DEFIRO o pedido do Ministério 

Público.Assim, CITE-SE o Acusado Marcos Vinicius, pela via editalícia, com 

prazo de 15 (quinze) dias, para que apresente resposta à Acusação. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Ribeirão 

Cascalheira/MT, 17 de maio de 2017.Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Felipe Rabaioli Ramos, 

digitei.

Ribeirão Cascalheira, 29 de março de 2018

Thiago Afonso Carolo Teichmann Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 21474 Nr: 1087-82.2011.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR TEODORO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a informações prestada pela parte requerida às 

fls. 156 - verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30325 Nr: 228-32.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA BARBOSA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - 

OAB:10927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:
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 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre o requerimento da parte requerida de fls. 

116-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38355 Nr: 1059-75.2015.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente Louise Rainer Pereira Gionédis, para 

que, providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça para que 

ele cumpra o Mandado de Citação no novo endereço informando nos 

autos, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link 

G u i a s  o n l i n e ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49681 Nr: 2423-14.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALS, GLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC, PHQ, LQ, VQ, GQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues de 

Oliveira Signorelli - OAB:90.688 - MG

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte REQUERIDA 

de comparecer perante o laboratório de análises clínicas para a realização 

do referido exame, localizado no seguinte endereço: Avenida Padre João 

Bosco, nº. 1559, Centro, Ribeirão Cascalheira/MT (LABORATÓRIO 

CENTRAL) em 30 de maio de 2018, às07h:00min (Horário de Mato Grosso)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46421 Nr: 775-96.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, JOSE 

EVANGELISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, 

para que, providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para que ele cumpra o Mandado de Reintegração no novo endereço 

informando nos autos, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de 

Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39086 Nr: 1381-95.2015.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARQUEZ DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente ANDRE DE ASSIS ROSA, para que, 

providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça para que ele 

cumpra o Mandado Monitório de pagamento, mediante Guia a ser retirada 

no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37564 Nr: 720-19.2015.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMAXY NANDRO SOUSA NOLETO, Cpf: 

01588904180, Rg: 2877426-4, Filiação: Francisco de Assis Sousa Noleto e 

Leontina Parente de Sousa, data de nascimento: 28/05/1980, brasileiro(a), 

natural de São Felix do Araguaia-MT, convivente, vaqueiro, Telefone 66 

3489 1139. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos inclusos autos do inquérito policial que no 

dia 15 de dezembro de 2014, por volta das 19h10min, na Avenida Padre 

João Bosco, nas proximidades da “Sorveteria Betel”, no centro desta 

cidade, o denunciado agrediu fisicamente JANAÍNA DÉBORA ALVES DA 

SILVA, sua ex-convivente, provocandolhe lesões corporais de natureza 

leve.

Despacho: Vistos em correição.Decisão do dia 18/05/2017 sem 

cumprimento. Cumpra-se a decisão anterior, citando-se o Acusado pela 

via editalícia.Após, abra-se vista ao Ministério Público. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Felipe Rabaioli Ramos, 

digitei.

Ribeirão Cascalheira, 01 de abril de 2018

Thiago Afonso Carolo Teichmann Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35358 Nr: 2016-13.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANANIAS GOMES DOS SANTOS, Cpf: 

26909146115, Rg: 1045653-7788118, Filiação: Judith de Jesus e Messias 

Gomes dos Santos, data de nascimento: 25/01/1958, brasileiro(a), natural 

de Porto Nacional-TO, casado(a), trabalhador rural, Telefone 66 9622 

2317. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 07 de junho de 2014, por volta das 08h00min, 
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Ananias Gomes dos Santos ameaçou sua esposa, Maria do Socorro 

Maciel dos Santos, por palavras, de causarlhe mal injusto e grave, qual 

seja, a morte. Apurou-se que, o denunciado, após ingerir bebida alcóolica, 

ameaçou a vítima, dizendo que iria espancá-la e depois mata- la e seus 

filhos. Durante as ameaças, o denunciado passou a denegrir moralmente a 

ofendida, intitulando-a de "sem vergonha e vagabunda" e afirmou que "não 

estava nem aí se fosse preso".

Despacho: Vistos em correição.Uma vez que foram esgotadas as 

possibilidades de citação pessoal do Acusado, DEFIRO o pedido do 

Ministério Público.Assim, CITE-SE o Acusado, pela via editalícia, com prazo 

de 15 (quinze) dias, para que apresente resposta à Acusação. Decorrido 

o prazo para a resposta, caso o Acusado permaneça inerte, abra-se nova 

vista dos autos ao Representante do Ministério Público.Cumpra-se. Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Felipe Rabaioli Ramos, 

digitei.

Ribeirão Cascalheira, 01 de abril de 2018

Thiago Afonso Carolo Teichmann Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35103 Nr: 1797-97.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Gomes Pereira, Segundo Ofício de 

Notas e Registro Civil de Ribeirão Cascalheira-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Raduan - 

OAB:MT0017792O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono/procurador da parte 

requerente/exequente para apresentar cálculo atualizado do débito afim 

de viabilizar o atendimento do pedido retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18047 Nr: 1018-21.2009.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça de 

Ribeirão Cascalheira - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:MT0011784O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono/procurador da parte 

requerente/exequente para apresentar cálculo atualizado do débito afim 

de viabilizar o atendimento do pedido retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55470 Nr: 1261-47.2018.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos em correição.

SECRETARIA: Cadastrar advogados do poso passivo.

Defiro a gratuidade. Anote-se.

Recebo os presentes embargos, sem efeito suspensivo, por não 

vislumbrar presentes os requisitos exigidos no § 1º, do art. 919 do NCPC.

Intime-se a parte embargada para, querendo, no prazo de 15 dias, 

apresentar impugnação, na forma do art. 920 do NCPC.

Determino que a Secretaria providencie o cadastro atualizado de todas as 

partes e Procuradores que, eventualmente, não se encontrem habilitados 

nestes autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 947 Nr: 500-07.2004.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECRUZ - ENGENHARIA CONSTRUTORA E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A, Edson Rocha - OAB:3669-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para prosseguir como o feito no prazo de 10(dez) dias, conforme decisão 

de fls. 437.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32314 Nr: 773-68.2013.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO DE MARI - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte exequente 

para prosseguir com a execução, requerendo o que entender ser de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13938 Nr: 275-79.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Santana França, Tieiko Custódio França, 

Aparecida Santana Pereira Neckel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RODRIGUES CHAVES - 

OAB:MS 15726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte 

requerente/herdeiros para querendo, prosseguir como o feito no prazo de 

10(dez) dias, conforme decisão de fls.160.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 18047 Nr: 1018-21.2009.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça de 

Ribeirão Cascalheira - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:MT0011784O

 Despacho.

Vistos em correição, etc.

CUMPRA-SE o já determinado.

 Às providências, expedindo-se o necessário.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 08/03/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 21433 Nr: 1046-18.2011.811.0079

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE GONÇALVES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono/procurador da parte 

requerente/exequente para apresentar cálculo atualizado do débito afim 

de viabilizar o atendimento do pedido retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55488 Nr: 1277-98.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE CAVALCANTE 

MARQUES - OAB:11784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte REQUERENTE 

para informar aos autos a CONTA BANCÁRIA para o DEPÓSITO DOS 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32053 Nr: 510-36.2013.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

DAVID RAIZ ajuizou "Ação de Guarda" em face de SIRLENE GOMES 

PATRIOTA, ambos qualificados, objetivando a guarda dos filhos do casal, 

bem como a regulamentação de visitas. Juntou documentos.

Atingindo os filhos a maioridade no curso da ação de guarda deduzida 

pelo pai, esta perde o objeto, porque o poder familiar se extingue com a 

maioridade (art. 1.653 , III , CC/02 ).

Assim, verifica-se a carência da ação hábil ao pronto julgamento do feito.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas pendentes ou honorários advocatícios.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 9312 Nr: 1532-47.2004.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR RAMOS, LUIZ GIROLETTA, NAIR JOSEFINA 

MATELI GIROLETTA, CARLOS ALBERTO GIROLETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEVITON SENA LOPES, GERALDO MARTINS 

DA SILVA, JOÃO BATISTA DO CARMO, WALDIR PALMA DE MORAES, 

MANOELA FREITAS DE MORAIS, AVELINA BAZAN DO CARMO, MARIA 

HORACIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Branco Junior - 

OAB:OAB/PR 27.057, Marcos Alves da Nascimento - OAB:OAB-MT 

19.240, Marcos Alves do Nascimento - OAB:19240, Ricardo 

Alexandre Tortorelli - OAB:8.974-A/MT, WILSON ABUD - 

OAB:3.452/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:MT0011784O

 Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão proferida em fl. 572.

Certifique-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31477 Nr: 1613-15.2012.811.0079

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON SOUZA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEZINHO DE TAL, BOIADEIRO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO BEZERRA DA SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).EDILSON SOUZA BARROS ajuizou 

Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização Por Perdas e Danos e 

Lucros Cessantes em face de “BOIADIEIRO” e “ZEZINHO”, alegando que é 

legítimo proprietário de 750 ha de terra, área conhecida como “Fazenda 

Rio Xavantinho”, mas foi vítima de esbulho possessório no início de 2005, 

razão pela qual pretende a liminar de reintegração de posse, bem como a 

sua confirmação ao final, além de ressarcimento por perdas e danos 

sofridos. Foi designada audiência de justificação (fl. 26)., NÃO CONHEÇO 

A RECONVENÇÃO apresentada porque a VIA É INADEQUADA.A 

propósito, é INADMISSÍVEL A ARGÜIÇÃO DE USUCAPIÃO POR MEIO DE 

PEDIDO RECONVENCIONAL NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, 

visto que o procedimento é incompatível com o rito especial previsto no 

Código de Processo Civil.DA LIDE PRINCIPALTendo em vista a ausência de 

representante da parte ré, SUSPENDO O FEITO PELO PRAZO DE 30 DIAS, 

lapso temporal necessário para que os réus nomeiem novo procurador 

particular.Na hipótese de ausência de condições financeiras, remetam-se 

os autos à Defensoria Pública local.Intimem-se os réus via MANDADO, 

atentando-se para a necessidade ou não de expedição de carta 

precatória (Fazenda Lagoinha – Município de Serra Dourada – MT).Na 

própria oportunidade, deverá o Oficial de Justiça indagar se os réus 

concordam com a remessa dos autos à Defensoria Pública.Cumpra-se 

com urgência (META 2 CNJ).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54508 Nr: 892-53.2018.811.0079

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA AGROPECUÁRIA SETE BARRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO PIT MEWS, EDISOM RAFAEL 

PIT MEWS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAUÊ PERES CREPALDI - 

OAB:305829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte REQUERENTE, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32617 Nr: 1072-45.2013.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU LINCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louiser Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:PR8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOVERAL FRANCISCO 

LOPES - OAB:3.549-B

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para que junte na Precatória cópia da matrícula do imóvel objeto da 

expropriação, afim de possibilitar identificação da zona de localização 

para o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, tendo em vista 

não consta no autos cópia da mesma.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19183 Nr: 506-04.2010.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primorosa S/A - Agropecuária, Indústria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Queiroz Filho, MARIA DO CARMO 

SOUZA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Cesar Vianna Gomes - 

OAB:2713-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AFONSO BORGES - 

OAB:OAB/MT 3032-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte exequente 

para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender ser de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52245 Nr: 3339-58.2011.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Costa Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

SECRETARIA: CADASTRAR ADVOGADO NO POLO PASSIVO - SISTEMA 

APOLO.

Lázaro Costa Barros foi denunciado pelo Ministério Público sob a alegação 

de que no dia 30 de novembro de 2010 subtraiu coisa alheia móvel, 

mediante destruição de obstáculo, consistente no bem descrito na 

denúncia (avaliado em R$450,00), em concurso de agentes com Divino 

Andrade da Silva.

Em razão de seu paradeiro incerto, Lázaro foi citado por edital, bem como 

determinada sua prisão preventiva.

Consta dos autos cumprimento positivo do mandado de prisão.

Em REF 28 a Defesa de Lázaro requereu a revogação de sua prisão.

O Ministério Público se manifestou contrariamente.

Vieram conclusos.

 1. Considerando-se o comparecimento da defesa nos autos, DOU O 

ACUSADO LÁZARO COSTA BARROS POR CITADO, determinando o 

regular prosseguimento do feito.

2. Intime-se a Defesa para apresentar resposta à acusação no prazo legal 

(intimação via DJE).

3. Considerando-se que o acusado apresentou endereço atualizado nos 

autos, bem como o reconhecimento expresso de sua citação, entendo que 

a sua custódia cautelar não mais se sustenta. A propósito, o réu foi 

denunciado por crime de furto qualificado, com pena mínima de 02 anos de 

reclusão, de modo que a sua condição atual se afigura mais gravosa do 

que se acaso condenado ao final, razão pela qual constato que a PRISÃO 

PREVENTIVA se demonstra demasiadamente excessiva, visto que – 

claramente – não se justifica na espécie.

Diante do exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE LÁZARO COSTA 

BARROS, devendo manter o juízo informado de seu paradeiro atualizado.

 Expeça-se alvará de soltura em seu favor, não estando preso por outro 

motivo.

Após, aguarde-se o decurso de prazo para apresentação de resposta à 

acusação.

Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45810 Nr: 1790-84.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elita Maria dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38138 Nr: 1212-92.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ledinalva Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Pinheiro, Silvia Cristina Gerolin, 

Cláudia Sanches Pinheiro, Fernando Sanches Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Freitas Novais II - 

OAB:12052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41066 Nr: 1400-51.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivan Medeiros dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William Silva Canuto - 

OAB:10454/RN

 Autos: 1400-51.2016.811.0052 – Código: 41066

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o presente feito possui armas/munições 

apreendidas, as quais se encontram em depósito judicial neste Juízo.

 A respeito da situação, visando a drástica redução da quantidade de 

armamento armazenado pelo Poder Judiciário, o CNJ publicou a Resolução 

nº 134/2011, e com a finalidade de regulamentar a referida, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Corregedoria-Geral da 

Justiça editou o Provimento nº 05/2017 – CGJ.

 Desta forma, foi recomendado aos Magistrados que se abstenham de 

manter armamento nas dependências do fórum, conforme dispõe o art. 5º 

da Resolução 134/11-CNJ citada:

 Art. 5º - as armas de fogo e munições já depositadas em juízo, como 

objeto de processo-crime em andamento, fase de execução penal ou 

arquivados, deverão, no prazo de cento e oitenta dias, ser encaminhadas 

ao Comando do Exército para os devidos fins, salvo se sua manutenção 

for justificada por despacho fundamentado (destaque acrescido).

Assim sendo, DETERMINO que sejam intimadas as partes sobre o 

resultado do laudo pericial acostado aos autos às fls. 25/28 e que se 

proceda com a eventual NOTIFICAÇÃO do proprietário de boa fé, caso 

houver, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, para manifestação quanto ao 

interesse de restituição dos armamentos/munições, nos termos do art. 1º 

da Resolução 134/11-CNJ.

 Ademais, apresentada a Resposta à Acusação (Ref. 15), na forma do 

artigo 396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes 

as causas de absolvição sumária, previstas no art. 397, do mesmo códex.

Desta feita, designo audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 23 DE 

MAIO DE 2018, ÀS 16H30MIN, ocasião que serão ouvidas a vítima e as 

testemunhas de Acusação/Defesa.

Atente-se o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

EXPEÇA-SE Carta Precatória para o interrogatório do acusado.

 CIÊNCIA ao MPE.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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 Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33255 Nr: 246-66.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio de Lima Rio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graziele Penachioni 

Claudino - OAB:MT - 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - 

OAB:MT - 9.087

 Processo nº 246-66.2014.811.0052 – Código 33255

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a convocação de todos os Magistrados para 

realização de treinamento para implementação do Banco Nacional de 

Monitoramento de Prisões (BNMP) no dia 19 e 20 de MARÇO DE 2018 em 

Cuiabá/MT, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 20 de 

JUNHO DE 2018, que se realizará às 14H00MIN, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao MPE e à Defesa.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42481 Nr: 148-76.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronigleison de Morais Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Processo nº 148-76.2017.811.0052 – Código 42481

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 18 DE JULHO DE 2018 

ÀS 17H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da última 

decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35965 Nr: 384-96.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Autos: 384-96.2015.811.0052 – Código: 35965

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o presente feito possui armas/munições 

apreendidas, as quais se encontram em depósito judicial neste Juízo.

 A respeito da situação, visando a drástica redução da quantidade de 

armamento armazenado pelo Poder Judiciário, o CNJ publicou a Resolução 

nº 134/2011, e com a finalidade de regulamentar a referida, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Corregedoria-Geral da 

Justiça editou o Provimento nº 05/2017 – CGJ.

 Desta forma, foi recomendado aos Magistrados que se abstenham de 

manter armamento nas dependências do fórum, conforme dispõe o art. 5º 

da Resolução 134/11-CNJ citada:

 Art. 5º - as armas de fogo e munições já depositadas em juízo, como 

objeto de processo-crime em andamento, fase de execução penal ou 

arquivados, deverão, no prazo de cento e oitenta dias, ser encaminhadas 

ao Comando do Exército para os devidos fins, salvo se sua manutenção 

for justificada por despacho fundamentado (destaque acrescido).

Assim sendo, DETERMINO que sejam intimadas as partes sobre o 

resultado do laudo pericial acostado aos autos às fls. 35/45 e que se 

proceda com a eventual NOTIFICAÇÃO do proprietário de boa fé, caso 

houver, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, para manifestação quanto ao 

interesse de restituição dos armamentos/munições, nos termos do art. 1º 

da Resolução 134/11-CNJ.

 Ademais, apresentada a Resposta à Acusação (Ref. 13), na forma do 

artigo 396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes 

as causas de absolvição sumária, previstas no art. 397, do mesmo codex.

Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 05 de 

junho de 2018, às 16h00min, ocasião que serão ouvidas a vítima, as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

Atente-se o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

CIÊNCIA ao MPE.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49547 Nr: 22-89.2018.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOYCE FERNANDA OLIVEIRA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32678 Nr: 1140-76.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeir Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Jorge da Silva, Municipio de Salto do 

Céu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655/MT, LUIZ PEREIRA PARDIM - OAB:4.776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138, Geovane Viscovini da Silva - OAB:OAB/MT 19748-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestar acerca da petição de 

ref. 13, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49525 Nr: 10-75.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA DE OLIVEIRA MANEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 38108 Nr: 1195-56.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionata Junior da Silva Souza, Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestar acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49729 Nr: 87-84.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pedro Borgonove

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49741 Nr: 91-24.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Antonio Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49776 Nr: 115-52.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CEZAR MASSAM 

NICHOLS - OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44137 Nr: 905-70.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Izabel Damacena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 905-70.2017.811.0052 – Código: 44137

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Reitere-se o ofício de ref. 26, fazendo constar nele os dados solicitados à 

ref. 34.

Após, aguarde-se o transcurso in albis do prazo de 30 (trinta) dias para a 

parte autora requerer o que for de direito, conforme determinado na 

sentença de ref. 23.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45202 Nr: 1519-75.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Bernardino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestar acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45472 Nr: 1662-64.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46835 Nr: 2335-57.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiana Bandeira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - 

OAB:OAB/MT 15.078, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestar acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47471 Nr: 2708-88.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Cicero Bezerra dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestar acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47923 Nr: 2902-88.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestar acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47960 Nr: 2916-72.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Pinheiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestar acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48233 Nr: 3046-62.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane Calassara Galacio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestar acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48805 Nr: 3338-47.2017.811.0052

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erisvaldo Pereira Novais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41521 Nr: 1700-13.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Gross

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagna Scandiani, Fabrício Yanssen de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48801 Nr: 3334-10.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Alves Vieira EPP, Antonio Alves Vieira, 

Lucio Alves Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48802 Nr: 3335-92.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloiza Baptista Tessinari, Adriano Alves de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 874 Nr: 315-26.1999.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P Miranda Com. Repres.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wylerson Verano de Aquino - 

OAB:3968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Pereira dos 

Santos - OAB:2.653-B

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 08/08/2014, sem que até esta data houvesse 

ato da parte exequente que conduzisse ao termo da execução, 

mantenha-se o feito no arquivo provisório até 08/08/2020.

Transcorrido o prazo sem que haja localização do devedor ou de bens 

para garantia da execução, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80 e artigo 649 da CNGC – Judicial 

(Provimento Nº 41/2016-CGJ), que dispõe:

“Art. 649 (...) V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou 

de bens para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei 

n.º 6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

VI – Decorrido o prazo referido inciso anterior, sem a indicação do 

endereço do devedor ou de bens, os autos permanecerão no arquivo, 

correndo, desde então, a prescrição intercorrente. (...)”

Ao ARQUIVO PROVISÓRIO, baixando-se do relatório estatístico mensal, 
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SEM BAIXA na distribuição.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12842 Nr: 682-64.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anésio Ramão de Oliveira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Vistos em correição. REJEITO LIMINARMENTE os Embargos à Execução 

interpostos pela parte executada às fls. 50/51, visto que não foi garantida 

a execução, conforme determina a Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal): 

No tocante à petição de fls. 47/48, DEFIRO pedido de tentativa de 

PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO 

que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do 

sistema BACENJUD, até o valor de R$ 18.801,42 (dezoito mil, oitocentos e 

um reais e quarenta e dois centavos), observando o CPF n. 

568.635.351-49, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso 

frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo 

emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente. (IV) Rejeitada ou não apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira 

correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o 

montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo 

BACENJUD. (V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36366 Nr: 534-77.2015.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 Vistos em correição.

Em face da oposição de Embargos de Declarações, INTIME-SE o 

embargado para, querendo, manifestar-se, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, nos termos do que dispõe o artigo 1.023, § 2º, do CPC/15.

Transcorrido o prazo, com o sem manifestação, voltem-me conclusos.

 CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 120 Nr: 120-41.1999.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roosevelt de Jesus, Agenor José de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Maurício Jorge da 

Cunha - OAB:MT - 2.493, Roberto Fidelis Simon - OAB:MT - 3.506

 Vistos em correição.

Considerando que decorreu o prazo de suspensão do feito, conforme 

certidão fls. 203, INTIME-SE a parte credora via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar se tem interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que for de direito, sob pena de extinção.

 Após, com ou sem manifestação, certifique-se e CONCLUSOS.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10103 Nr: 738-68.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Getúlio Ferreira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47283 Nr: 2590-15.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heliete Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto de 

Azevedo, fica agendada a pericia a data de 4 de maio de 2018, a partir da 

9h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 38398 Nr: 72-86.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFRB, GFB, DFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Autos n. 72-86.2016.811.0052 (Código: 38398)

 Vistos.

Em que pese o pugnado pela DPE à ref. 45, verifico que o expediente 

daquele núcleo encontra-se suspenso de acordo com a Portaria 

n.779/2017, razão porque DETERMINO a intimação pessoal da parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, compareça à Secretaria de Vara 

desta comarca e informe acerca da sua possibilidade ou não de constituir 

um advogado.

Acaso hipossuficiente, desde já, NOMEIO como defensor dativo o 

advogado ANDRÉ C. PAIVA OAB/MT 22.398/0, arbitrando-lhe honorários 

advocatícios por analogia aos valores estipulados na tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil, no importe de 02 (dois) URH’s, ou seja, R$ 1.760,10 

(hum mil e setecentos e sessenta reais e dez centavos) para atuar até o 

final do feito, no qual deverá ser ABERTO VISTA para manifestação, 

inclusive com a devolução de prazo.

Após, ao MPE para parecer.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 1391 Nr: 258-08.1999.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bianca Carla Calassara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 
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OAB:MT - 15715-A, Izonildes Pio da Silva - OAB:6486A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Maltz Scheir - 

OAB:8848/MT

 Vistos em correição.

Considerando que decorreu o prazo de suspensão do feito, conforme 

certidão fls. 603 INTIME-SE a parte autora a impulsionar o feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que for de direito, sob pena de extinção.

 Após, ouça-se o Ministério Público e voltem-me CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14268 Nr: 930-93.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Luiza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30849 Nr: 701-02.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdenir Rodrigues Barbosa 

Filho - OAB:OAB/MT 21.642/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A MT

 ...Após, ÀS partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30522 Nr: 367-65.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirino Antonio Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 Processo n.º 367-65.2012.811.0052 – Código: 30522

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

CIRINO ANTÔNIO BATISTA, condenado, pelo período e pena capitulada na 

Guia de Execução Penal encartada nos autos.

Por meio de causídico, o reeducando requereu em 06 de junho de 2017, a 

suspensão do monitoramento eletrônico e a alteração do horário de 

recolhimento noturno (fls. 265/266), aduzindo que o aparelho lhe causa 

fortes dores no tornozelo e que é vexatório.

 O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pedido (ref. 06).

É O NECESSÁRIO. DECIDO.

Em detida análise, considerando o lapso temporal decorrido, DEFIRO “in 

totum” a cota Ministerial de ref. 06, pelo que DETERMINO:

1) seja atualizado o cálculo de pena do reeducando;

2) seja certificado nos autos se o condenado está comparecendo 

mensalmente em Juízo para informar suas atividades.

 Ademais, DESIGNO audiência admonitória para o DIA 16 DE MAIO DE 

2018, ÀS 17H50MIN, momento em que serão analisadas as condições do 

regime atual e a possibilidade de alteração quanto ao recolhimento noturno 

e o uso da tornozeleira eletrônica, se ainda houver necessidade.

 INTIME-SE.

CIÊNCIA ao MPE e à defesa.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34958 Nr: 2-06.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Kessio Pereira Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº. 2-06.2015.811.0052 – Código: 34958

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a d. Defensora Pública, estava 

patrocinando os interesses do réu, porém, no dia 01.09.2017, houve 

SUSPENSÃO do expediente da Defensoria Pública militante nesta 

Comarca, em razão da Portaria de nº 779/2017DPG.

Assim, DETERMINO a intimação pessoal do réu para informar se possui 

condições financeiras para constituir causídico para sua defesa. 

Exarando ser hipossuficiente, DEVERÁ MANIFESTAR SEU DESEJO DE SE 

VER REPRESENTADO POR DEFENSOR DATIVO, O QUE SERÁ 

CERTIFICADO PELO SR. MEIRINHO.

 Se assim o for, NOMEIO, desde já, o Dr (a). CÉSAR LUIZ BRANICIO DA 

SILVA, OAB/MT n. 21373, para que atue como advogado nesta ação, 

considerando que é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão arbitrados ao final do 

presente, de acordo com a tabela OAB/MT – fev 2018, bem como em 

consonância ao zelo despendido e a complexidade que a causa requer.

Ademais, Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE 

APELAÇÃO, interposto pela Defensoria Pública (Ref. 147), em seus 

efeitos legais – art. 597 do CPP, uma vez que tempestivo, consoante 

certidão de Ref. 150.

Já que presentes as razões do recurso, dê-se VISTA ao apelado (MPE), 

para que, em igual prazo, apresente as contrarrazões recursais.

Por fim, providencie a REMESSA dos autos ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, para o devido processamento/julgamento do recurso interposto – 

art. 601 do CPP, com as nossas homenagens.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13466 Nr: 129-80.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdevino Antunes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

OAB:Procurador

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido vinculação e levantamento do valor depositado.

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ, observando a conta bancária ora 

informada, bem como as regras do artigo 450 da CNGC – Judicial.

Em seguida, INTIMEM-SE as partes para manifestação, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.

Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9546 Nr: 397-42.2008.811.0052

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimeire Campos Raimundo, HCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Vistos em correição.

Da análise dos autos, verifica-se que este processo foi desarquivado a 

requerimento da parte Requerida fls.132, com intuito de proceder com a 

avaliação do bem imóvel objeto da partilha, fls. 133.

 Ocorre que o presente feito encontra-se paralisado, sem nenhuma 

movimentação, das partes.

 Assim, certifique-se o Sr. Gestor, o decurso do prazo para manifestação 

da parte requerida fls. 143.

E se nada foi pleiteado, retornem os autos ao arquivo com as devidas 

baixas e anotações necessárias, conforme determinado fls. 131.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 757 Nr: 326-21.2000.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marquilon Almeida Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:6.903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Vistos em correição.

Considerando que decorreu o prazo de suspensão do feito, conforme 

certidão fls. 184 INTIME-SE o representante judicial da FAZENDA PÚBLICA 

NACIONAL, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito, sob pena de 

extinção.

 Após, com ou sem manifestação, certifique-se e CONCLUSOS.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 119 Nr: 119-56.1999.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roosevelt de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Fidelis Simon - 

OAB:MT - 3.506

 Vistos em correição.

Vieram os autos conclusos, tendo em vista o fim do prazo de suspensão 

do processo, deferido ainda sob a égide do CPC/73.

 O Superior Tribunal de Justiça-STJ, exarou o entendimento de que nesses 

casos, há necessidade de intimação da parte autora para dar 

prosseguimento do feito, para só então iniciar a contagem do prazo 

prescricional e aplicação da regra de prevista no CPC/2015 (RE 1.620.919 

– PR).

Pelo exposto, INTIME-SE a parte autora para dar andamento no feito ou 

manifestar acerca da continuidade da suspensão nos termos dos artigos 

921, 922 e 1.056 do CPC/2015, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob 

pena de extinção.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30102 Nr: 1294-65.2011.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gercílio Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RIO BRANCO - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 1294-65.2011.811.0052 -30102

ESPÉCIE: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

AUTOR(ES): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Gercílio Mendes da Silva

CITANDO: Gercílio Mendes da Silva, Cpf: 53632133115, Rg: 0.828.823-2 

SEJSP MT, Filiação: Juvenal Mendes da Silva e Maria Gomes da Silva, data 

de nascimento: 30/06/1971, brasileiro(a), natural de Frei Inocêncio-MG, 

casado(a), técnico de segurança, Endereço: Ou Município de Pontes e 

Lacerda, Usina Alcoomat, Cidade: Pontes e Lacerda-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida, atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da presente ação, abaixo resumida, devendo 

contestá-la no prazo de 15 dias, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora.

RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO propõe Ação Civil Pública em face de Ato de Improbidade 

Administrativa em desfavor de GERCÍLIO MENDES DA SILVA. Foi 

instaurado no âmbito da Promotoria de Justiça de Rio Branco, em 

decorrência dos documentos apresentados a este Parquet dando conta 

da ocorrência de Ato de Improbidade Administrativa, em razão de 

irregularidades nas contas anuais de gestão da Câmara Municipal de 

Lambari D´Oeste/MT relativas ao exercício de 2008, sob a 

responsabilidade do Sr. Gercílio Mendes da Silva, na época presidente 

daquela Casa.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, em correição. DEFIRO a cota ministerial de 

fl. 101, pelo que DETERMINO: 1. A CITAÇÃO POR EDITAL do requerido, 

com o prazo de 20 (vinte) dias para sua regular ciência e fruição do prazo 

legal para expressa manifestação, observando na espécie o regramento 

do art. 256ss, CPC. 2. Após, não havendo manifestação de requerido, 

desde já NOMEIO como curador especial o Dr. ANDRÉ DA CONCEIÇÃO 

PAIVA, OAB/MT n. 22398/0, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal. Destaco que os honorários 

advocatícios serão fixados ao final do presente, em sentença, de acordo 

com o zelo despendido e a complexidade que a causa requer. Intime-se o 

advogado nomeado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a 

contestação. Transcorrido o prazo, VISTA ao Ministério Público para 

pugnar o que entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências.”

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sócrates Jalves de 

Laet, digitei.

Rio Branco - MT, 22 de março de 2018.

João Batista Nascimento

Gestor(a) Judiciário(a)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010348-40.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Numero do Processo: 

8010348-40.2016.8.11.0052 REQUERENTE: GILSON RODRIGUES OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos em correição. DEFIRO o pedido de 

evento nº 10953324, considerando deter o dinheiro preferência sobre os 

demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada no artigo 

835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos 

do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de 

contas do executado por meio do sistema BACENJUD, até o valor indicado 

de R$ 8.964,12 (oito mil e novecentos e sessenta e quatro reais e doze 

centavos) e em observância ao CNPJ n. 33.041.260/1126-39; 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, 

que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema 

BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, 

após, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online, para os fins 

do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º 

do referido artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente 

decisão, se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS. (IV) Rejeitada ou não 

apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, procedendo-se à determinação à instituição 

financeira correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, 

transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da 

execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora reste infrutífera, 

INTIME-SE pessoalmente o exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-07.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Numero do Processo: 

8010098-07.2016.8.11.0052 REQUERENTE: SILVIO JOSE COLUMBANO 

MONEZ REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Vistos em correição. DEFIRO o pedido de evento nº 10764934, 

considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO 

pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do 

CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do 

executado por meio do sistema BACENJUD, até o valor indicado de R$ 

8.406,41 (oito mil e quatrocentos e seis reais e quarenta e um centavos) e 

em observância ao CNPJ n. 03.507.415/0005-78; JUNTANDO-SE aos autos 

cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO 

DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a 

quantia indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do 

CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) 

No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos 

a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me 

os autos CONCLUSOS. (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação 

do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

procedendo-se à determinação à instituição financeira correspondente 

para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível 

para conta vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a 

penhora reste infrutífera, INTIME-SE pessoalmente o exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os 

autos em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, 

§2º, do Provimento4/07 – CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010141-75.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Numero do Processo: 

8010141-75.2015.8.11.0052 EXEQUENTE: MARCELO BARROSO VIARO 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

em correição. DEFIRO o pedido de evento nº 10567415, considerando 

deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor indicado de R$ 28.189,25 

(vinte e oito mil e cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) e 

em observância aos CNPJ’s n. 03.507.415/0001-44, 03.507.415/0002-25, 

04.441.389/0005-95, 04.441.389/0005-95, 03.507.415/0004-97, 

03.507.415/0007-30, 04.441.389/0001-61; JUNTANDO-SE aos autos cópia 

da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE 

PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia 

indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada 

acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que 

poderá se manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS. (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se 

à determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE pessoalmente o exequente para pugnar o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em 

gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do 

Provimento4/07 – CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Rio Branco-MT, 05 de dezembro de 2017. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-06.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL DE ALMEIDA TANAZIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 28 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 23/05/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000104-06.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 14.310,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-88.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 1009 de 1053



TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 28 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 23/05/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000105-88.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 14.310,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-73.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AGASTAO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 28 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 23/05/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000106-73.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 14.310,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-58.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 28 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 23/05/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000107-58.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 14.310,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-43.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA NEVES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 28 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 23/05/2018 Hora: 10:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000108-43.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 14.310,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-28.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DA SILVA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 28 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/05/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000109-28.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 14.310,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-13.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 28 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/05/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000110-13.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 14.310,00; Tipo: Cível; 
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Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-95.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 28 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/05/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000111-95.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 14.310,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-80.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 28 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/05/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000112-80.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 14.310,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-65.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GEUSILAINE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 28 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/05/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000113-65.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 14.310,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-50.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 28 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/05/2018 Hora: 10:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000114-50.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 14.310,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-35.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 28 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 30/05/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000115-35.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 14.310,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-20.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:
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MARINA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 28 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 30/05/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000116-20.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 14.310,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-05.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NATAYNNY DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 28 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 30/05/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000117-05.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 14.310,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-87.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NATAYNNY DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 28 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 30/05/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000118-87.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 14.310,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-72.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON COSMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 29 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 30/05/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000119-72.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 14.310,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-57.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SIDELINA CLARO DE JESUS BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 29 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 30/05/2018 Hora: 10:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000120-57.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 14.310,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-42.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR JOSE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 29 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 
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Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 06/06/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000121-42.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 14.310,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-27.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 29 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 06/06/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000122-27.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 14.310,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-12.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 29 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 06/06/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000123-12.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 14.310,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-19.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI TETZLAFF MIRANDA LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 29 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - MT0015715S A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/06/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000129-19.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

31.538,82; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12348 Nr: 630-80.2000.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oranildo Aguiar de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:16.704

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos e intimo o advogado do réu(Wallison Kenedi de 

LIma) , a devolver os autos no prazo de 24(vinte e quatro)horas, , sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 § 

2º do Novo CPC, em conformidade com a CNGC/MT - item 2.10.1.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1391 Nr: 298-84.1998.811.0032

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Anchieta Strack, Jorge Neponoceno de 

Almeida Sobrinho, Oranildo Aguiar de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:OAB/MT 12.588, WALLISON KENEDI DE LIMA - OAB:16704

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos e intimo o advogado do réu(Wallison Kenedi de 

Lima) , a devolver os autos no prazo de 24(vinte e quatro)horas, , sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 § 

2º do Novo CPC, em conformidade com a CNGC/MT - item 2.10.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27212 Nr: 1795-16.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Estevão Quirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isandir Oliveira de Rezende - 

OAB:OAB/MT 8075, Leonardo Gomes Martins - OAB:OAB/MT 

12370-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos e intimo o advogado da parte autora (Isadir Oliveira 
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de Rezende) , a devolver os autos no prazo de 24(vinte e quatro)horas, , 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234 § 2º do Novo CPC, em conformidade com a CNGC/MT - item 2.10.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15490 Nr: 999-98.2005.811.0032

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davina de Souza Gonzaga da Silva, Caio de Souza e 

Silva, Lucas de Souza e Silva - Rep. por Davina de Souza G. da Silva, 

Robson Pain Silva, Luiz Gonzaga Pain e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Gonzaga da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:MT. 4.651, Fábio Ferreira Silva - OAB:13.280, Fernanda Augusta 

Fanaia Vieira - OAB:15.057, Lelio Teixeira Coelho - OAB:OAB/MT 

2070-A, Marcelo Joventino Coelho - OAB:5950-A/MT, Ricardo Vilela 

Silva - OAB:76510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos e intimo o advogado da parte autora (Fábio Ferreira 

Silva) , a devolver os autos no prazo de 24(vinte e quatro)horas, , sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 § 

2º do Novo CPC, em conformidade com a CNGC/MT - item 2.10.1.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17746 Nr: 1606-77.2006.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soeli Cardoso do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Lima Fagundes - 

OAB:5994

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos e intimo o advogado do réu (Edilson Lima Fagundes 

) , a devolver os autos no prazo de 24(vinte e quatro)horas, , sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 § 2º do 

Novo CPC, em conformidade com a CNGC/MT - item 2.10.1.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 51696 Nr: 1861-25.2012.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Simões de Jesus ME, Frederico Ramos 

de Jesus, Rosana Simões de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins - OAB:OAB/MT 13.746

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos e intimo o advogado da parte executada (Karina 

Paula Fautino da Silva) , a devolver os autos no prazo de 24(vinte e 

quatro)horas, , sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 § 2º do Novo CPC, em conformidade com a 

CNGC/MT - item 2.10.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 54197 Nr: 2249-88.2013.811.0032

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Simões de Jesus ME, Rosana Simões de Jesus, 

Rosana Simões de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos e intimo o advogado da parte autora (Karina Paula 

Fautino da Silva) , a devolver os autos no prazo de 24(vinte e 

quatro)horas, , sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 § 2º do Novo CPC, em conformidade com a 

CNGC/MT - item 2.10.1.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 50348 Nr: 2233-08.2011.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernesto Manoel da Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos e intimo o advogado do réu ( Dr. Almar Busnello) , a 

devolver os autos no prazo de 24(vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 § 2º do 

Novo CPC, em conformidade com a CNGC/MT - item 2.10.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 78074 Nr: 4078-65.2017.811.0032

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDA MARIA DE ALBUQUERQUE 

AFFI, Antonio Otávio Peixoto, Elizabeth Mery Affi da Costa, Eduardo 

Barcaui, Maria de Lourdes de Albuquerque Affi Barcaui, Margaret Olivia 

Affi Peixoto, Osvaldo José da Costa, José Mario de Albuquerque Affi, 

KARINA COELHO EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24407 Nr: 1575-52.2009.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Félix de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.309, Marcelo Ventura da Silva Magalhães - 

OAB:21.412/O, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o autor que foi agendada Perícia 

Médica nos autos acima declinado com a Dra. Soraya Kaffashi Soares de 

Castro, para o dia 04 de abril de 2018, a partir de 8h no seguinte 

Endereço: Edifício do Fórum de Rosário Oeste-MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-64.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA OAB - MT24403/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 18 de JULHO de 2018, às 17:00 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-20.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LEMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 18 de JULHO de 2018, às 17:30 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-05.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 25 de JULHO de 2018, às 13:00 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-87.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PATRICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 25 de JULHO de 2018, às 13:30 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-87.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PATRICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 25 de JULHO de 2018, às 13:30 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-72.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDA FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 25 de JULHO de 2018, às 14:00 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-72.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDA FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 25 de JULHO de 2018, às 14:00 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-18.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-42.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NILA MARGARIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 25 de JULHO de 2018, às 15:00 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-42.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NILA MARGARIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 25 de JULHO de 2018, às 15:00 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-57.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA DE ALMEIDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 25 de JULHO de 2018, às 14:30 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-57.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA DE ALMEIDA MARTINS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 25 de JULHO de 2018, às 14:30 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-93.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-98.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS SILVA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo prazo legal. 

Assim, nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-93.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

KELI CRISTINA ANTUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que a o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida/recorrida, a fim 

de que apresente contrarrazões ao referido recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-22.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FRANCISCA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora/recorrida, 

a fim de que apresente contrarrazões ao referido recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-85.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSAINE PAULA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-73.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

KELLE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70698 Nr: 1755-29.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CRISOSTEMO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Proença - OAB:15440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO, sem 

resolução de mérito, o presente processo manejado por João Crisostemo 

de Moares em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, à luz do 

art. 485, III, do CPC. Sem custas e honorários.Transitada em julgado, ao 

arquivo, com baixa na distribuição.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68260 Nr: 200-74.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FARIAS DA COSTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral, por ausência 

da comprovação da atividade rural. Por consequência, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC/2015, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

o presente feito.Condeno a Autora em custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

atualizado, com fundamento no §2º, do art. 85, do CPC/2015. Contudo, fica 

suspensa a sua exigibilidade em virtude de deferimento de justiça 

gratuita.Transitada em julgado, arquivem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85102 Nr: 389-13.2018.811.0053

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA KLARA NUNES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO VIEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cecilia Bicudo Salamão 

Ribeiro Teixeira - OAB:15889/0

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Ana Cecília Bicudo Salomão, OAB/MT 15.889 (Tel: 99983-2424) como 

Defensora Dativa da parte requerida Eugenio Vieira de Almeida, para atuar 

neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados de acordo com a 

tabela da OAB/MT e levando em consideração os atos processuais 

praticados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83813 Nr: 2139-84.2017.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS YAMASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE SHINAE MATSUURA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO DA SILVA 

GREGORIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido aviado 

por Carlos Yamashita no que atina à declaração de suspeição deste 

Magistrado, para servir no processo n.º 2139-84.2017.811.0053 – 

83813.AGUARDE-SE o julgamento deste incidente (CPC, art. 146, § 

3º).Com fulcro no art. 146, § 1º, do Código de Processo Civil, AUTUE-SE 

este incidente em separado, e, após, REMETAM-SE as cópias ao egrégio 

TJ/MT.Às providências.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84034 Nr: 2266-22.2017.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR MOREIRA SILVA 

JUNIOR - OAB:9709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma 

do artigo 487, III, do CPC/2015. Transitada em julgado, certifique-se e 

expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. 

Sem custas, em virtude de deferimento de justiça gratuita. Fixo os 

honorários advocatícios do Advogado Dativo em 05 (cinco) URH’s (R$ 

4.482,55). Expeça-se o necessário.Ciência ao MP.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68370 Nr: 288-15.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE DOS SANTOS MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709

 Vistos etc.

Cuida-se de ação ordinária condenatória ajuizada por Banco do Brasil S/A 

em face de Rosimeire dos Santos Mota, pelos fatos e fundamentos 

expostos na prefacial.

 O requerente postulou pela extinção do feito aos 28.10.2015 (Ref: 13).

Citada, a requerida apresentou contestação aos 04.11.2015 (Ref: 14), 

informando a inexistência da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A demanda deve ser extinta sem resolução do seu mérito, haja vista que a 

parte autora protocolou primeiro o pedido de desistência da ação.

Não se fala neste caso em triangularização processual, pois, como dito, a 

autora expressamente postulou pela a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, antes da contestação da requerida.

Assim, a extinção do feito é mister.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e EXTINGO a presente ação movida pelo Banco do Brasil S/A 

em face de Rosimeire dos Santos Mota, à luz do art. 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77157 Nr: 1179-65.2016.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUZA SELK TEIXEIRA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de busca e apreensão movida por Aymoré, Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A em face de Vanuza Selk Teixeira 

Guimarães, ambos qualificadas nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na prefacial.

A requerente postulou pela desistência da demanda em razão da 

composição amigável extrajudicial (Ref: 13).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pedido expresso de desistência da presente demanda requerido 

pela parte autora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Isto posto, pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência formulado por Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A, e, via de consequência, EXTINGO a presente demanda, à luz do art. 

485, inc. VIII do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Ante a desistência do prazo recursal, AO ARQUIVO.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

Intime-se.

 Às providências
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68230 Nr: 175-61.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO PEDROSO FILHO, EVERALDO CERQUEIRA DE 

MELLO, ODETE MARIA TEIXEIRA, LUIZ NUNES DA SILVA, NILMA MARIA 

DE ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:138065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos aventados por Everaldo Cergueira de Mello em face do Estado de 

Mato Grosso, para: (i) determinar à parte requerida proceda à 

incorporação na remuneração da parte requerente do percentual 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento), decorrente da perda ocorrida da 

errônea conversão da moeda cruzeiro para URV; e, (ii) condenar a parte 

requerida a pagar as diferenças salariais no percentual de 11,98% (onze 

vírgula noventa e oito por cento) e seus reflexos legais desde a citação. 

Outrossim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos aventados por Benedito 

Pedroso Filho, Luiz Nunes da Silva, Nilda Maria de Alvarenga e Odete 

Maria Teixeira, em face do Estado de Mato Grosso. Assim, JULGO 

EXTINTO este processo, à luz do art. 487, I, do CPC.Aos juros de mora 

será aplicada a regra do art. 1º-F da lei 9.494/97 (com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/2009), e, à correção monetária, deverá ser aplicado o 

índice do IPCA-E, conforme determinado pelo STF no julgamento do RE 

870947/SE (Info. 878).Sem custas. CONDENO a parte requerida em 

honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

causa, o que faço nos termos do art. 85, § 2º, parte final, do CPC.Após, o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com baixa na distribuição.Dou esta por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos 

do Provimento nº 42/2008-CGJ.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83829 Nr: 2147-61.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINIL LUZIA DE BULHÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSIKY ROBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Freire Alves - OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Alimentos ajuizada por Isabelli Cristini Bulhoes Souza 

e Geovanna Vitoria Bulhões Souza, representada por sua genitora 

Claudinil Luiza de Bulhões em face de Jessiky Roberto de Souza, 

devidamente qualificados nos autos.

O processo teve seu trâmite regular, até que sobreveio a informação de 

transação amigável realizada entre as partes em audiência de conciliação 

(ref. 36), posta à homologação, nos seguintes termos: “(i) Os alimentos a 

serem pagos pelo requerido será à medida de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, a ser pago até o dia 20 (vinte) de cada mês, 

iniciando a obrigação no mês de março de 2018; (II) os gastos 

extraordinários serão divididos pelas partes à quantia de 50% (cinquenta 

por cento); (III) os valores deverão serem depositados no Banco do Brasil, 

Agencia nº. 3943-8, Conta-Corrente nº. 13.910-6, em nome da requerente, 

a Sra. Claudinil Luzia de Bulhões.”

Instado à manifestação, o representante do Ministério Público emitiu 

parecer favorável à homologação judicial do acordo entabulado (ref. 41).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista a transação realizada, HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, que passa a fazer parte integrante e indissociável desta 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma 

do artigo 487, III, do CPC/2015.

 Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo.

 Sem custas, em virtude de deferimento de justiça gratuita.

 Fixo os honorários advocatícios da Advogada Dativa em 05 (cinco) URH’s 

(R$ 4.482,55).

 Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83365 Nr: 1935-40.2017.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDDC, RCDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - OAB:12540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

e com fundamento no art. 2015 do Código Civil HOMOLOGO por sentença 

a partilha amigável, salvo erro, omissão ou eventual direito de terceiro. 

Decorrido o trânsito em julgado, expeça-se o formal de partilha, certidão 

de pagamento e/ou alvará(s), (art. 655 CPC), ficando condicionado o 

registro à comprovação de isenção ou ao pagamento de tributos, pela via 

administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002 e do CPC (art. 662), 

bem como da Lei 6015/73, art. 143, e de inexistência de débito junto à 

Fazenda Pública (Municipal, Estadual e Federal), bem como ao pagamento 

das custas/taxas, de acordo com o valor da causa (R$ 136.501,19).Isso 

porque, revogo o deferimento da justiça gratuita, em observância do valor 

do bem partilhado e a existência de saldo monetário na conta bancário do 

espólio, e, tendo em vista ainda que se tratam de dois herdeiros com 

emprego fixo e renda considerável.Neste sentido, aliás: “(...) A 

composição patrimonial do espólio se sobrepõe à alegação de 

hipossuficiência das Recorrentes, não havendo justificativa para a 

concessão da gratuidade de justiça.” (TJMT - AI, 51637/2013, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento 31/07/2013).E mais: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. ALTERAÇÃO 

DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. São de ordem pública 

as regras que dispõem sobre o valor da causa (artigos 258, 259 e 260 do 

Código de Processo Civil), portanto, o valor da causa pode ser alterado ex 

officio pelo juiz. (...) (TJRS – RAI n. 70034557082, julgado em 05.03.2010). 

Providenciem-se as retificações e anotações necessárias com relação ao 

valor da causa e revogação da justiça gratuita. Após, arquivem os autos 

com as cautelas de estilo, anotações e baixas. Custas e taxas nos termos 

da lei. Cumpra-seIntimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73248 Nr: 1240-57.2015.811.0053

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFÍDIA MARIA CORREA DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de JOSÉ RIBEIRO DE PAIVA, JOSÉ 

RIBEIRO DE PAIVA JUNIOR, REGINA MARIA CORREIA DE PAIVA, ANA 

PAULA VIEGAS DE PAIVA, MARILEIDE FRANCISCA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAZON SUBTIL RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:9827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Arrolamento de bens deixados pelo de cujos José 

Ribeiro de Paiva, proposto em 21/08/2015, tendo como DISPOSITIVO.Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente demanda, à 

luz do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.Condeno a parte Autora em 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no §2º, do 

art. 85, do CPC/2015. Contudo, fica suspensa a sua exigibilidade em 

virtude de deferimento de justiça gratuita, que concedo na 

oportunidade..Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82293 Nr: 1457-32.2017.811.0053

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 
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DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natanael Moltocaro Fiuza - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para (i) DECRETAR a perda do poder familiar da Sra. Luana 

Silva de Miranda quanto à menor Maria Vitória de Miranda Pereira; e, (ii) 

CONCEDER a adoção unilateral da criança Maria Vitória de Miranda Pereira 

à requerente, a Sra. Maria Lindinalva de Almeida. Assim, JULGO EXTINTO, 

com resolução do mérito, este processo, à luz do art. 487, inc. I do 

CPC.Sem custas ou honorários.Expeça-se mandado após o trânsito em 

julgado para o de cancelamento do registro de nascimento da menor, e, 

expedição do novo assento de nascimento, no qual a adotada passará a 

se chamar MARIA VALENTINA ALMEIDA PEREIRA, constando o nome da 

requerente Maria Lindinalva de Almeida como genitora, e, como avó 

materna, a Sra. Joana Fernanda de Almeida. Os dados do genitor deverão 

permanecer inalterados.Cumpre esclarecer que não deverá haver 

qualquer anotação ou indicação desta decisão no novo registro de 

nascimento do adotado (ECA, art. 47, § 4º).Dou por publicada a presente 

sentença com a entrega dos autos em Cartório. Dispensado o registro, 

conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Após, ao arquivo com 

baixa na distribuição.Ciência ao MPE. Intimem-se às partes.Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83069 Nr: 1782-07.2017.811.0053

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INALDA REGINA DE MORAES COSTA, LUIZ FELIX DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - 

OAB:18378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados por Inalda Regina de Moraes Costa e Luiz Felix da 

Costa, para DETERMINAR a retificação do Assento de Casamento da 

requerente, para que passe a constar que a Sra. Inalda Regina de Moraes 

Costa é natural de Cuiabá/MT e filha do Sr. Demerval Ventura da Silva. 

Assim, JULGO EXTINTA, com resolução do mérito, esta demanda, nos 

termos do art. 487, inc. I do CPC.OFICIE-SE ao respectivo Cartório de 

Registro de Pessoas Naturais de Santo Antônio de Leverger, para que 

proceda à retificação, na forma acima determinada, servindo cópia desta 

sentença como ofício.Sem custas. Sem honorários advocatícios.Dou por 

publicada a presente sentença com a entrega dos autos em Cartório. 

Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.Após, ao arquivo com baixa na distribuição.Intimem-se 

via DJE. Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80107 Nr: 476-03.2017.811.0053

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINIZ DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronei Lara Monteiro da Silva - 

OAB:16542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de retificação de registro pública afora por Diniz de 

Barros.

À Ref: 30 o autor pugnou pela desistência da ação.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pedido expresso de desistência da presente demanda requerido 

pela parte autora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Isto posto, pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência, e EXTINGO a presente demanda proposta por Diniz de Barros, 

à luz do art. 485, inc. VIII do Código de Processo Civil.

Sem custas. Fixo a quantia de 01 (uma) URH em favor do defensor dativo 

nomeado nos autos (Ref: 24). Expeça-se a respectiva certidão.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82462 Nr: 1534-41.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOATAN JOLAR MARQUES FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO PANAMERICANO 

S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO 

BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL proposta por Joatan Jolar Marques Fontes em face de Banco BMG 

S/A, Banco Pan S/A, Banco Bonsucesso S/A, Banco Daycoval S/A e 

Banco do Brasil S/A. Assim, JULGO EXTINTO, sem resolução de mérito, o 

presente processo, à luz do art. 485, inc. I, art6 330, inc. VI e art. 321, 

parágrafo único, todos do CPC.Sem custas e honorários.Dou esta por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos 

do Provimento nº 42/2008-CGJ.Intime-se o autor via DJE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68259 Nr: 199-89.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por Domingas Alves da Costa em face do INSS para: (i) 

DECLARAR, no presente caso, a impossibilidade dos descontos pela 

requerida no benefício percebido pela autora; e, (ii) CONDENAR a 

requerida à devolução dos descontos já realizados. Assim, JULGO 

EXTINTA, com resolução do mérito, esta demanda, à luz do art. 487, inc. I 

do CPC.Sem custas. Condeno a requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa.Aos 

juros de mora será aplicada a regra do art. 1º-F da lei 9.494/97 (com a 

redação dada pela Lei nº 11.960/2009), e à correção monetária, deverá 

ser aplicado o índice do IPCA-E, conforme determinado pelo STF no 

julgamento do RE 870947/SE (Info. 878).CONFIRMO a tutela provisória 

anteriormente proferida, mandando-a sobre seus próprios 

fundamentos.Intimem-se a autora por meio do seu causídico (DJE) e a 

Autarquia ré mediante remessa dos autos.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80105 Nr: 474-33.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONE LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE EDUCACIONAL ENES 

NASCIMENTO LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANAN MONTEIRO DE 

ARRUDA - OAB:7671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer movida por Dione Lopes de 

Oliveira em face de Sociedade Educacional Enes Nascimento LTDA.

 Sobreveio o pedido de desistência da autora (Ref: 6).

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pedido expresso de extinção da presente demanda requerido 

pela parte autora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e EXTINGO a presente ação movida por Dione Lopes de 

Oliveira em face de Sociedade Educacional Enes Nascimento LTDA, à luz 

do art. 485, VIII do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Ao ARQUIVO.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83853 Nr: 2164-97.2017.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA CHARINA LORENA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DA LUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de busca e apreensão movida por Banco Toyota do 

Brasil S.A em face de Carla Charina Lorena de Souza.

 Sobreveio o pedido de desistência da autora (Ref: 10).

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pedido expresso de extinção da presente demanda requerido 

pela parte autora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e EXTINGO a presente ação movida por Banco Toyota do 

Brasil S.A em face de Carla Charina Lorena de Souza, à luz do art. 485, 

VIII do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Ao ARQUIVO.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83505 Nr: 2005-57.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENA APARECIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR JOSÉ PADILHA DA SILVA, MARCIA 

PINTO DA SILVA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM 

- OAB:4656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução de título extrajudicial manejado Marilena Aparecida 

Ribeiro e Silva em face de Waldemir José Padilha e marcia Pinto da Silva 

Padilha, todos devidamente qualificados na exordial.

Após regular tramitação do feito, às partes atravessaram petição (ref: 18), 

informando a realização de acordo, e ato contínuo, requereram a sua 

homologação e suspensão do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partesestando estes devidamente 

representados, mister sua homologação, e consequente suspensão da 

execução.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, SUSPENDO a 

presente ação, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil.

Custas pro rata. Cada parte arcará com os honorários dos seus 

respectivos advogados.

REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, retirando-o do relatório 

estatístico.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69102 Nr: 832-03.2014.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERSON DOS REIS DE MORAES, SABINA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALÉ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rodrigues Carvalho 

- OAB:17514/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, INDEFIRO A PETIÇÂO 

INICIAL proposta por Aderson dos Reis de Moraes e Sabina Pedroso em 

face de Chalé Empreendimentos Imobiliários LTDA. Assim, JULGO 

EXTINTO, sem resolução de mérito, o presente processo, à luz do art. 485, 

inc. I, art. 330, inc. VI e art. 321, parágrafo único, todos do NCPC.Sem 

custas e honorários.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.Intime-se 

via DJE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70889 Nr: 1856-66.2014.811.0053

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de notificação judicial formulada pela Federação 

Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso em face do 

município de Barão de Melgaço/MT.

Deferido o pedido à Ref: 3.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Observa-se que foi deferido o pedido de notificação, contudo, até a 

presente data, não foi realizada a intimação do requerido.

 Ocorre que, a presente notificação tem o fito de comunicar o requerido a 

proceder ao recolhimento da contribuição sindical do ano de 2015, de 

modo de que, não efetivada a intimação, verifica-se que presente 

demanda perde seu objeto, pelo fato de transcorrido mais de 03 (três) 

anos do ano base da incidência do referido tributo. .

 Assim, ante a expressa perda de objeto aa ação, mister a extinção do 

feito, sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO, sem resolução de 

mérito, a presente demanda movida pela Federação Sindical dos 

Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso em face do município de 

Barão de Melgaço/MT, à luz do art. 485, inc. IV, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Dou esta por publicada com a entrega em Cartório. Dispensado o registro 
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nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Ao arquivo, com baixa.

Intime-se a autora por DJE.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69585 Nr: 1115-26.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEISANE VIVINA CUNHA CARVALHO, MARIA 

SEBASTIANA DO NASCIMENTO, SOLANGE DE FÁTIMA SILVA, 

MARGARETE DE SIQUEIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Ribeiro Nunes 

Domingues - OAB:14544, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE 

SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger, Sandra Regina 

Tateira de Arruda - OAB:10.324/MT

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos aventados por Geisiane Viviana Cunha Carvalho, Maria 

Sebastiana do Nascimento, Margarete de Siqueira de Arruda e Solange 

Fatima Silva em face do município de Santo Antônio de Leverger, para: (i) 

determinar à parte requerida proceda à incorporação na remuneração da 

parte requerente do percentual 11,98% (onze vírgula noventa e oito por 

cento), decorrente da perda ocorrida da errônea conversão da moeda 

cruzeiro para URV; e, (ii) condenar a parte requerida a pagar as 

diferenças salariais no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito 

por cento) e seus reflexos legais desde a citação. Assim, JULGO 

EXTINTO, com resolução do mérito, este processo, à luz do art. 487, inc. I, 

do CPC.Aos juros de mora será aplicada a regra do art. 1º-F da lei 

9.494/97 (com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009), e, à correção 

monetária, deverá ser aplicado o índice do IPCA-E, conforme determinado 

pelo STF no julgamento do RE 870947/SE (Info. 878).Sem custas. 

CONDENO a parte requerida em honorários advocatícios, que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor da causa, o que faço nos termos do art. 85, § 

2º, parte final, do CPC.Após, o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69813 Nr: 1239-09.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVAIL DE CARVALHO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:138065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos aventados por Advail de Carvalho Campos em face do Estado de 

Mato Grosso, para: (i) determinar à parte requerida proceda à 

incorporação na remuneração da parte requerente do percentual 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento), decorrente da perda ocorrida da 

errônea conversão da moeda cruzeiro para URV; e, (ii) condenar a parte 

requerida a pagar as diferenças salariais no percentual de 11,98% (onze 

vírgula noventa e oito por cento) e seus reflexos legais desde a citação. 

Assim, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, este processo, à luz do 

art. 487, inc. I, do CPC.Aos juros de mora será aplicada a regra do art. 

1º-F da lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009), e, à 

correção monetária, deverá ser aplicado o índice do IPCA-E, conforme 

determinado pelo STF no julgamento do RE 870947/SE (Info. 878).Sem 

custas. CONDENO a parte requerida em honorários advocatícios, que fixo 

em 15% (quinze por cento) do valor da causa, o que faço nos termos do 

art. 85, § 2º, parte final, do CPC.Após, o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com baixa na distribuição.Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68538 Nr: 420-72.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIA MACIEL DE ALMEIDA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:138065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos aventados por Julia Maciel de Almeida Carvalho em face do 

Estado de Mato Grosso, para: (i) determinar à parte requerida proceda à 

incorporação na remuneração da parte requerente do percentual 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento), decorrente da perda ocorrida da 

errônea conversão da moeda cruzeiro para URV; e, (ii) condenar a parte 

requerida a pagar as diferenças salariais no percentual de 11,98% (onze 

vírgula noventa e oito por cento) e seus reflexos legais desde a citação. 

Assim, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, este processo, à luz do 

art. 487, inc. I, do CPC.Aos juros de mora será aplicada a regra do art. 

1º-F da lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009), e, à 

correção monetária, deverá ser aplicado o índice do IPCA-E, conforme 

determinado pelo STF no julgamento do RE 870947/SE (Info. 878).Sem 

custas. CONDENO a parte requerida em honorários advocatícios, que fixo 

em 15% (quinze por cento) do valor da causa, o que faço nos termos do 

art. 85, § 2º, parte final, do CPC.Após, o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com baixa na distribuição.Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68537 Nr: 419-87.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOAIR PIRES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:138065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos aventados por Doair Pires de Miranda em face do Estado de Mato 

Grosso, para: (i) determinar à parte requerida proceda à incorporação na 

remuneração da parte requerente do percentual 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento), decorrente da perda ocorrida da errônea 

conversão da moeda cruzeiro para URV; e, (ii) condenar a parte requerida 

a pagar as diferenças salariais no percentual de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) e seus reflexos legais desde a citação. Assim, 

JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, este processo, à luz do art. 

487, inc. I, do CPC.Aos juros de mora será aplicada a regra do art. 1º-F da 

lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009), e, à correção 

monetária, deverá ser aplicado o índice do IPCA-E, conforme determinado 

pelo STF no julgamento do RE 870947/SE (Info. 878).Sem custas. 

CONDENO a parte requerida em honorários advocatícios, que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor da causa, o que faço nos termos do art. 85, § 

2º, parte final, do CPC.Após, o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69765 Nr: 1206-19.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE LEITE GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por Janete Leite Gonçalves da Silva em face de Tim 

Celular S/A, ambos devidamente qualificados nos autos, para: (i) 

DECLARAR inexistente o débito cobrado pela requerida em desfavor do 

requerente; e, (ii) CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais 

devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de 

um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Assim, 

JULGO EXTINTO este processo com fundamento no artigo 487, inc. I, do 

CPC.MANTENHO a tutela provisória anteriormente deferida.CONDENO, 

ainda, a requerida às custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir 

juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta 

sentença.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se via DJE.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68687 Nr: 526-34.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA DUARTE DE SIQUEIRA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos aventados por Ana Rosa Duarte de Siqueira Brandão em face do 

município de Barão de Melgaço, para: (i) determinar à parte requerida 

proceda à incorporação na remuneração da parte requerente do 

percentual 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), decorrente da 

perda ocorrida da errônea conversão da moeda cruzeiro para URV; e, (ii) 

condenar a parte requerida a pagar as diferenças salariais no percentual 

de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e seus reflexos legais 

desde a citação. Assim, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, este 

processo, à luz do art. 487, inc. I, do CPC.Aos juros de mora será aplicada 

a regra do art. 1º-F da lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei nº 

11.960/2009), e, à correção monetária, deverá ser aplicado o índice do 

IPCA-E, conforme determinado pelo STF no julgamento do RE 870947/SE 

(Info. 878).Sem custas. Condeno a parte requerida em honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, o 

que faço nos termos do art. 85, § 2º, parte final, do CPC.Após, o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO com baixa na distribuição.Dou esta por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos 

do Provimento nº 42/2008-CGJ.Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-97.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da decisão proferida nos autos, bem como para, no 

prazo de 05 dias, informar os dados bancários e CNPJ da empresa 

requerida. Santo Antônio do Leverger, 2 de abril de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 006/2018-CA

A Excelentíssima Senhora Doutora LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO 

BIANCHINI, Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de São José dos 

Quatro Marcos/MT, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que Ilustríssimo Senhor EDUARDOI DA SILVEIRA 

CAMPOS, Vice Diretor Geral do Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo 

de oportunizar o estágio de estudantes de nível médio, aliado à 

necessidade de auxílio na prestação jurisdicional, autorizou, em 21 de 

março de 2018, esta Comarca a proceder processo seletivo para cadastro 

de reserva de estagiários,

1. Torna público a abertura do Processo Seletivo para cadastro de 

reserva de Estagiários de Nível Médio, na Comarca de São José dos 

Quatro Marcos-MT.

2. O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos de acordo 

com o Edital n.º 014/2012/GSCP, de 16.5.2012, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico – MT n.º 8.813, em 17.5.2012.

3. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas 

exclusivamente na Central de Administração do Fórum da Comarca de São 

José dos Quatro Marcos/MT, situado na Avenida Getúlio Vargas, s/n.º – 

Bairro Jardim Vista Alegre, São José dos Quatro Marcos/MT, no período 

de 04 a 13 de abril do corrente ano, no horário das 13h às 18h.

4. As vagas serão preenchidas conforme o quantitativo a ser informado 

pela Divisão de Estágio Curricular do Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça.

 Os interessados deverão verificar os demais regulamentos do processo 

seletivo no Edital n.º 014/2012/GSCP.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital.

São José dos Quatro Marco-MT, 02 de abril de 2018.

Lilian Bartolazzi L. Bianchini. Juíza de Direito e Diretora do Foro

EDITAL N.º 007/2018-CA

A Excelentíssima Senhora Doutora LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO 

BIANCHINI, Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de São José dos 

Quatro Marcos/MT, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que Ilustríssimo Senhor EDUARDOI DA SILVEIRA 

CAMPOS, Vice Diretor Geral do Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo 

de oportunizar o estágio de estudantes de nível superior, aliado à 

necessidade de auxílio na prestação jurisdicional, autorizou, em 21 de 

março de 2018, esta Comarca a proceder processo seletivo para cadastro 

de reserva de estagiários,

1. Torna público a abertura do Processo Seletivo para cadastro de 

reserva de Estagiários de Nível Superior, na Comarca de São José dos 

Quatro Marcos-MT.

2. O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos de acordo 

com o Edital n.º 014/2012/GSCP, de 16.5.2012, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico – MT n.º 8.813, em 17.5.2012.

3. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas 

exclusivamente na Central de Administração do Fórum da Comarca de São 

José dos Quatro Marcos/MT, situado na Avenida Getúlio Vargas, s/n.º – 

Bairro Jardim Vista Alegre, São José dos Quatro Marcos/MT, no período 

de 09 a 20 de abril do corrente ano, no horário das 13h às 18h.

4. As vagas serão preenchidas conforme o quantitativo a ser informado 

pela Divisão de Estágio Curricular do Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça.

 Os interessados deverão verificar os demais regulamentos do processo 

seletivo no Edital n.º 014/2012/GSCP.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital.

São José dos Quatro Marco-MT, 02 de abril de 2018.

Lilian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito e Diretora do Foro

 

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65207 Nr: 2001-33.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 1022 de 1053



de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVDS, JADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY APARECIDO 

MARTINS FERREIRA - OAB:21095/O

 AUTOS Nº. 2001-33.2015.811.0039.

CÓDIGO Nº. 65207.

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por Jorge 

Aparecido dos Santos Soares, menor impúbere, representado por sua 

genitora Claudia Villar dos Santos, em face de Vanderlei Soares da Silva, 

todos devidamente qualificados no feito.

O executado foi devidamente citado dos termos da presente ação para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, 

comprovar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena 

de mandar protestar o pronunciamento judicial, além de ser decretada a 

sua prisão.

Desta forma, aportou aos autos, justificativa do executado, alegando que 

não efetuou o adimplemento das prestações alimentícias devidas, visto 

que a genitora do menor se recusa a assinar os competentes recibos 

(referência nº.24).

 Vieram-me conclusos.

 É o relatório do necessário.

Decido.

Como é cediço, ao ser humano é preciso garantir viabilidade mínima de 

subsistência e dignidade, podendo ser exigido de seus responsáveis o 

efetivo envolvimento na manutenção dos alimentos dos infantes.

 O executado é pai do exequente, como comprova o documento de 

identificação civil inclusa e, portanto, possui a obrigação de prestar 

valores referentes às verbas alimentícias mensalmente, conforme 

sentença juntada em fl. 20.

Outrossim, as alegações testilhadas pelo polo passivo da ação não são 

aptas para o desvencilhar da relação obrigacional de pagar os valores 

executados.

 Diante do exposto, REJEITO a justificativa apresentada pelo executado e, 

por consectário, determino a intimação da parte exequente para atualizar o 

débito em comento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Após, proceda com a intimação do executado para quitação do débito, 

sob pena de penhora de tantos bens necessários para a satisfação do 

crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66985 Nr: 165-88.2016.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSG, SLGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº.165-88.2016.811.0039

Código nº. 66985

Vistos.

Em análise acurada dos autos, em especial à manifestação do Parquet de 

fls. retro, verifica-se que há discrepância nas informações presentes na 

Guia de ITCD de fls.30-31, quanto ao regime de bens declarado pelos 

conviventes em contrato de união estável de fls.57-58.

Pois bem, em atendimento ao pleito ministerial, DEFIRO conforme requerido 

pelo i. Parquet, sendo que determino a retificação na Guia de ITCD quanto 

ao regime de comunhão de bens estabelecido entre os conviventes nos 

exatos termos do Contrato de União Estável de fls.57-58.

Ademais, já tendo sido apresentadas as primeiras declarações, citem-se, 

para os termos do inventário e partilha, o cônjuge, os herdeiros, os 

legatários, a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro 

incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se o finado deixou testamento, 

para que se manifestem sobre as primeiras declarações, no prazo legal do 

art. 626 e ss. do CPC.

 Concluídas as citações, vista às partes, em cartório e pelo prazo comum 

de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras 

declarações [art. 627, CPC].

Não havendo impugnação às primeiras declarações, e tendo havido 

concordância da Fazenda Pública quanto aos valores atribuídos aos bens 

do espólio nas primeiras declarações [CPC, art. 633], lavre-se o termo de 

últimas declarações [CPC, art. 636], intimando-se a inventariante para 

prestá-las.

Após as últimas declarações, voltem-me conclusos para novas 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72646 Nr: 2515-49.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIDA PINTO ZEBALLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão da 

autora, DECLARANDO A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL entre NELIDA 

PINTO ZABALLOS e ELIAS VENTURA DOS SANTOS, no período 

compreendido entre o ano de 2010 à 2015, por ocasião de sua morte; e 

Improcedente a concessão da pensão por morte de trabalhador rural, visto 

que não restaram comprovados os requisitos necessários.Condeno a 

autora ao pagamento de custas e despesas processuais.Transitada em 

j u l g a d o ,  a r q u i v e - s e  c o m  a s  a n o t a ç õ e s  e  b a i x a s 

necessárias.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de 

março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56801 Nr: 1555-64.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL DO COMPLEXO 

NASCENTE DO PANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CEZAR REBULI - OAB:MT 

7565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMÓS MEDEIROS DOS 

SANTOS - OAB:21378/O

 DEFIRO tal pedido pleiteado, vez que a produção de prova testemunhal e 

o depoimento pessoal do autor têm a finalidade de comprovação dos fatos 

alegados.Para tanto, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

para o dia 20 de junho de 2018, às 13h30min, para tomada de depoimento 

pessoal das partes e oitiva de testemunhas, que deverão ser 

OBRIGATORIAMENTE arroladas no prazo de 15 (quinze) dias da intimação 

desta decisão, na forma do art. 357, § 4º c/c art. 450, todos do NCPC, sob 

pena de preclusão. Para fins de depoimento pessoal, intimem-se as 

partes, pessoalmente, advertindo-as nos termos do artigo 385, § 1º, do 

CPCConsigne-se no mandado que o douto expert deverá apresentar 

proposta de honorários, bem como data e horário para iniciar os trabalhos 

periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da 

nomeação. Ressalto que o respectivo laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias.Intimem-se as partes, informando que estas 

detêm o prazo de 15 (quinze) dias para alegar qualquer das matérias 

constantes no art. 465, §1º, I, CPC, bem como indicar assistentes técnicos 
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e apresentação de quesitos (art. 421, § 1.º, II, CPC), sob pena de 

preclusão.Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes 

informando que estas possuem o prazo comum de 05 (cinco) dias para 

manifestarem-se acerca da proposta de honorários [art. 465,§3º, 

CPC].Cientifiquem as partes que estas terão o prazo comum de 05 (cinco) 

dias para pedir esclarecimentos, ou solicitar ajustes, sob pena de a 

decisão torna-se estável [art. 357,§1º, CPC].Ademais, consigno que a 

decisão de ref. 36, não condiz com os autos e, desta forma, revogo o 

andamento de ref. 36 e 37, que corresponde à referida decisão e a 

designação de audiência daquele feito.No mais, mantenho a liminar 

deferida nos autos, pelas razões de fato e de direito nela apresentada, até 

o julgamento definitivo do mérito da demanda.Ciência ao Ministério Público. 

Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de fevereiro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57183 Nr: 1727-06.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BORBA SALOMÃO, EDILAMAR GARCIA 

RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE TELES TOURONOGLOU - 

OAB:329539 SP, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA CARTA 

PRECATORIA JUNTADOS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58693 Nr: 2290-97.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO XAVIER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para que informe este Juízo, acerca da 

implantação do beneficio concedido à parte autora no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69649 Nr: 1114-15.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MARINHO ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para que informe este Juízo, acerca da 

implantação do beneficio concedido à parte autora no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75195 Nr: 69-39.2017.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA DOS SANTOS TRIVELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:21370/O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73038 Nr: 2675-74.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO CONTIDO NA CERTIDAO DA 

DISTRIBUIDORA, CONFORME SEGUE TANSCRITA NA INTEGRA.

 Certifico para os devidos fins, que conforme determinado em Ref. 34, 

efetuei a conversão da ação para Ação de Execução. Certifico ainda, que 

conforme petição de Ref. 31, a parte requerente também alterou o valor da 

causa.

 Certifico também, que na ação de busca e apreensão, o valor atribuído à 

causa era o valor de R$ 3.342,04, e que as custa foram pagas em cima 

deste valor.

 Certifico por fim, que como houve a alteração do valor da ação para R$ 

17.762,82, deverá a parte requerente proceder com a complementação de 

custas do novo valor, conforme abaixo: *Custa Taxa

Valor da Causa na Busca e Apreensão: R$ 3.342,04 - Valor da Causa na 

Execução: R$ 17.762,82 – Valor das Custas para o novo valor: R$ 376,85 

(Valor Pago – mesmo valor da ação de Busca e Apreensão).

 Nas causas de valor até R$ 37.687,45, cobra-se o valor 376,85, nas 

causas de valor até 350.000,00, cobra-se 1% do valor da causa e acima 

desse valor, cobra-se 0,5%.

 Valor da Causa na Busca e Apreensão: R$ 3.342,04 - Valor da Causa na 

Execução: R$ 17.762,82 – Valor da Taxa para o novo valor: R$ 177,62 - 

Valor Efetivamente Pago: R$ 128,40 –

 Valor Remanescente: R$ 49,22. Nas causas de valor até R$ 12.824,00, 

cobra-se o valor mínimo referente o valor da UPF do mês, nas causas de 

valor até R$ 350.000,00, cobra-se 1% do valor da causa e acima desse 

valor, cobra-se 0,5%.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85377 Nr: 324-60.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA FERREIRA DOS SANTOS SOUTA, 

RONALDO SOUTO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVIAL - OAB:10.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA PROVIDENCIAR 

O PAGAMENTO DA TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATORIA 

PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO DA MESMA, CONFORME DECISAO 

JUNTADA NOS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79931 Nr: 2291-77.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV(SL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BORGES MESQUITA - 
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OAB:23.926-A, MARILI TABORDA - OAB:23.929A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE, PARA EFETUAR O 

COMPLEMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O NUMERO DO PROCESSO PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO DO MANDADO DE CITAÇÃO NO VALOR DE R$ 400,00 

(QUATROCENTOS REAIS), CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80077 Nr: 2357-57.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNKC, ELAINE ELLEN KORB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79962 Nr: 2305-61.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80193 Nr: 2404-31.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FAZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78973 Nr: 1777-27.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO DONIZETE MUSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAIA VENDRAMINI - 

OAB:OAB/MT 23004, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 

9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81060 Nr: 2918-81.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE FARIA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81060 Nr: 2918-81.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE FARIA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78133 Nr: 1365-96.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR GONCALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1365-96.2017.811.0039.

Código nº. 78133.

 Vistos.

Banco RCI Brasil S.A. ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão 

com pedido de liminar em desfavor de Valdecir Gonçalves de Araújo, 

objetivando a apreensão do bem móvel alienado.

Entrementes, em referência nº. 31, o autor colacionou aos autos o acordo 

entabulado entre as partes, requerendo, por fim, sua homologação e 

extinção do feito.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerido entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (referência nº. 31), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de referência nº. 31 dos autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, 

declaro EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

 Defiro a baixa de eventual bloqueio judicial do bem móvel.

Conforme acordado o autor arcará com as custas processuais existentes, 

e, cada parte arcará com os honorários dos seus respectivos patronos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77234 Nr: 951-98.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES VIEGAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO nos 

termos do artigo 290 do Código de Processo Civil e, em consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do artigo 485, IV do mesmo código. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se mediante as cautelas de estilo.P.I.C.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 20 de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59170 Nr: 51-86.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRR, SÔNIA APARECIDA DA HORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Vistos.O embargante opôs embargos de declaração em referência 

nº.126, contra a decisão de referência nº. 115, aduzindo, em síntese, 

haver contradição no citado comando judicial.Após, vieram conclusos. É o 

sucinto relato.Decido.Compulsando os autos, verifico que inexiste 

omissão, obscuridade ou contradição no tocante a análise explicitada no 

comando judicial invectivado, posto que foram devidamente sopesados 

neste os aspectos pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de 

provimento exarado, consoante os elementos de convicção insertos na 

liça.Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento;III - corrigir erro material.Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que:I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento;II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º ”.(sem negrito no orginal)Pois 

bem, verifico que a contradição a que diz respeito e que pode 

fundamentar eventual embargos de declaração é aquela entre a 

fundamentação e o dispositivo da sentença.Eventuais divergências de 

entendimento em decisão prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são 

passíveis de recurso objetivando a sua reforma, no entanto, não 

perfazendo a contradição citada pelo artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil.Assim, não prosperam os fundamentos da parte embargante, haja 

vista que a contradição apontada é para aplicação da TR como índice de 

correção monetária, no entanto, tal apontamento já foi determinado na 

sentença prolatada em referência nº. 115.Isto posto, ausentes as 

hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, 

rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como 

foi lançado.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 20 de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80115 Nr: 2370-56.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON LINS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 2370-56.2017.811.0039

CÓDIGO Nº. 80115.

Vistos.

Oficie-se ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no prazo de 30 

(trinta) dias à implantação do benefício concedido em favor da parte 

autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de concessão ou 

justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando a devida 

implantação do benefício concedido nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 19 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71481 Nr: 1909-21.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO MARCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1909-21.2016.811.0039.

Código nº. 71481.

 Vistos.

José Augusto Rossi ajuizou a presente Ação de execução para entrega 

de coisa incerta c/c perdas e danos c/c pedido incidental de tutela 

provisória de urgência inaudita altera pars em desfavor de Alvaro Marconi, 

objetivando seja efetuado o bloqueio da transferência da propriedade do 

bem denominado Chácara Recreio.

Entrementes, em referência nº. 89, o autor colacionou aos autos o acordo 

entabulado entre as partes, requerendo, por fim, sua homologação e 

extinção do feito.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerido entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (referência nº. 89), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de referência nº. 89 dos autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, 

declaro EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74985 Nr: 3609-32.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACSON FERREIRA ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 19919/0, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:MT 

10636

 AUTOS N. 3609-32.2016.811.0039

CÓDIGO 74985

Vistos.

Considerando a inexistência de revogação do mandato conferido ao 

advogado do acusado JACSON FERREIRA ALCÂNTARA neste processo, 

têm os causídicos a obrigação legal de representar os interesses 

daqueles em Juízo, sob pena de incidir em infração administrativa, acaso 

não cumpra o seu dever e nem justifique as razões para tanto.

Desta forma, concedo nova oportunidade ao advogado do réu para 

oferecer os MEMORIAIS FINAIS ou requerer o que de direito, sob pena de 

ser oficiado à sua instituição de classe (OAB) para informar eventual 

desídia funcional, nos termos do art. 34, XI, da Lei n. 8.906/94.

Por conseguinte, nada sendo requerido pelo advogado, desde já determino 

a expedição da aludida comunicação à OAB.

Escoado o prazo para apresentação dos memoriais finais, determino a 

intimação do acusado JACSON FERREIRA ALCÂNTARA para indicação de 

novo advogado para representá-los ou declaração de impossibilidade de 

nomeação.

Vencido o prazo para a apresentação da referida peça ou no caso de 

alegada a impossibilidade de nomeação, desde já fica nomeada a 

Defensoria Pública, que deverá ser intimada para apresentar os 

MEMORIAIS FINAIS.

Após, volvam-me conclusos.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67562 Nr: 368-50.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, será devida correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária 

a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e 

juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de 

poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, 

em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 

9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I 

da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento 

de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o 

valor da condenação. Outrossim, expeça-se ofício requisitando os 

honorários periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a 

Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região nos moldes 

da Resolução 305/2014.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos-MT, 12 de março de 2018.Lilian Bartolazzi L. 

BianchiniJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 76021 Nr: 439-18.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARGARIDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SOUZA DO COUTO - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não preencheu 

todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de 

aposentadoria rural por idade;No tocante ao requerimento de produção de 

prova testemunhal DEFIRO tal pleito requerido para que se possa, com 

segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na exordial.No tocante 

ao requerimento de depoimento pessoal INDEFIRO-O, pois tenho que este 

em nada contribuirá para o esclarecimento da questão.Deste modo, 

designo para tanto audiência de instrução e julgamento para o dia 28 (vinte 

e oito) de junho de 2018, às 15h00min. Cientifique-se as partes que estas 

terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes sob pena de a decisão torna-se estável [art. 357,§1º, 

CPC].Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) 

dias para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto 

no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC].Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo 

advogado nas hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) 

a(s) parte(s) no prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as 

testemunha(s) e o(s) respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a 

i n t i m a ç ã o  f e i t a  p e l a  v i a  j u d i c i a l .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de 

março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79020 Nr: 1800-70.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELINÉIA DE JESUS SICOTI MÁGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , DECLARO SANEADO O PROCESSOFaculto às partes, dentro do prazo 

de 15 (quinze) dias, a indicação de assistentes técnicos.Deverá a 

Secretaria desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

o expert desta nomeação.Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do §2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473o), majoro o valor máximo da tabela vigente à época 

do efetivo pagamento (artigo 28, parágrafo único da Resolução 

305/2014-CJF), e fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).Nesta 

hipótese, deve ser observado, ainda, o artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo Civil, que assim estabelece:“§3o Quando o pagamento da perícia 

for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela 

poderá ser: [...] II - paga com recursos alocados no orçamento da União, 

do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, 

hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo 

ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”Com a 

juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do 

§1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS. Tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito deve ser expedido 

ofício e efetuados os demais atos necessários para o pagamento junto ao 

T r i b u n a l  R e g i o n a l  F e d e r a l  d a  P r i m e i r a 

R e g i ã o . I n t i m e - s e . C u m p r a - s e . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de 

março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67592 Nr: 379-79.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA XAVIER DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GIAMPIETRO MORALES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - 

OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE ASSUNÇÃO 

BELTRAMINI - OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT, LILIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI  - 

OAB:MT0021736O

 AUTOS Nº. 379-79.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 67592.

Vistos.

 Defiro o petitório acostado em referência nº. 70.

Desta feita, DETERMINO que se expeça ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis da comarca de Mirassol D’Oeste- MT para que o bem imóvel sob a 

matrícula nº. 20.794 não seja alienado e, assim, o registre como impedido, 

sendo este objeto de penhora.

Após, intime-se o requerente para que se manifeste acerca da 

formalização da penhora realizada, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73559 Nr: 2914-78.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JÚNIOR - OAB:6.702, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - 

OAB:19474/O

 Vistos.

 Considerando a ausência desta magistrada nos dias 08, 09 e 10 de março 

do corrente ano para participação do “Programa de Pós-Graduação – MBA 

– em Poder Judiciário”, redesigno a presente oralidade para a data mais 

próxima da pauta, qual seja 18 de abril de 2018, às 15h00min.

Intimem-se todos.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85955 Nr: 596-54.2018.811.0039

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN MARCELO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY APARECIDO 

MARTINS FERREIRA - OAB:21095/O

 AUTOS Nº 596-54.2018.811.0039.

CÓDIGO 85955

Vistos.

Processo decidido em plantão.

Cumpra-se na íntegra a decisão proferida pelo plantonista.

Aguarde-se o aporte do Inquérito Policial. Após, trasladem-se cópias das 

peças pertinentes e arquivem-se estes autos, com as cautelas de praxe.

Por fim, certifique-se a Secretaria, acerca do destino da fiança paga, nos 

termos do art. 1.468 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68252 Nr: 590-18.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEIA MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZIÁRIO BATISTA RIBEIRO, ELIZ HELENA 

GENTILY RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação para o dia 23 de abril de 2018, 

13h00min.Cite-se a requerida no endereço constante no preambulo, e 

intime-se a requerente a fim de que compareçam à audiência.Acaso haja 

desinteresse na realização da audiência deverão as partes por 

interpretação extensiva ao art. 334, §5º, Código de Processo Civil 

manifestar seu desinteresse por petição apresentada nos autos com 10 

(dez)  d ias de antecedênc ia ,  contados da data  da 

audiência.Cientifiquem-se as partes que a audiência será realizada na sala 

do juizado especial deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada 

a audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, Código de 

Processo Civil. Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não 

comparecimento injustificado na audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça passível de ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida nos termos 

do art. 334,§1º, Código de Processo Civil.Na data aprazada para a 

audiência as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos e, que a parte poderá constituir representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir [art. 

334, §10, Código de Processo Civil].Notifique-se o conciliador deste juízo a 

data para qual foi designada a audiência.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Intime-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de março de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74470 Nr: 3384-12.2016.811.0039

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 Autos nº. 3384-12.2016.811.0039.

Código nº. 74470.

 Vistos.

ROSIVANIA BERGAMIN DURANTE ajuizou a presente Ação de 

Regularização de Direito de Visitas em desfavor de CARLOS EDUARDO 

BERGAMIN, menor impúbere, neste ato representado por seu genitor 

DAGOBERTO CAMILO MENDES, objetivando que fossem regulamentadas 

as visitas.

Entrementes, em referência nº. 56, em audiência de conciliação as partes 

entabularam acordo, requerendo, por fim, sua homologação e extinção do 

feito.

 Após, o Ministério Público (Ref. nº. 61), manifestou-se favorável à 

homologação do pactuado entre as partes.

É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerida entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (referência nº. 56), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de referência nº. 56 dos autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, 

declaro EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 1028 de 1053



 Cod. Proc.: 73735 Nr: 2994-42.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GIUFRIDA PERES, MAX SUEL DOS 

ANJOS FEITOSA, RENATO DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de RENATO 

DA SILVA DIAS, MAX SUEL DOS ANJOS FEITOSA e RICARDO GIUFRIDA 

PERES, a qual foi devidamente recebida em ref. 04.Os réus foram 

devidamente citados (ref. 07) e apresentaram resposta escrita à 

acusação (ref. 15, 16 e 18), nos termos do art. 396-A do CPP, 

oportunidade em que almejam a absolvição sumária dos acusados, sob a 

alegação de que não há provas plenas e convincentes que ensejam a 

condenação do acusado.Vieram os autos conclusosPelo contrário, os 

elementos de informações constantes no presente feito, bem como os 

argumentos apresentados pelo Parquet, em sua réplica (ref. 25), sinalizam 

razoável dúvida a esse respeito, razão pela qual as teses apresentadas 

pela defesa demandam maior dilação probatória, cujas provas serão, 

oportunamente, produzidas e analisadas sob o crivo dos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa.Desta forma, mantenho 

a decisão que recebeu a peça acusatória e DESIGNO (art. 399 do CPP) 

audiência de instrução e julgamento para a data mais próxima disponível 

em pauta, qual seja, dia 24 de maio de 2018, às 15h 00min.Intimem-se a 

vítima e as testemunhas apresentadas pela acusação e pela defesa, 

cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 219, ambos do CPP, bem 

como requisite-se a que exerça função pública, na forma do disposto no 

art. 221, § 3º do CPP. Intimem-se/requisitem-se os acusados.Havendo 

necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o prazo de 

30 (trinta) dias para sua devolução, advirto que a sua expedição não 

implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do art. 

222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que couber, 

das peças elencadas na C.N.G.C.Intime-se o MP e a defesa, inclusive da 

expedição (art. 222, parte final, do CPP) da carta precatória, se 

necessário, atentando-se para o que preconiza o art. 370 (§§ 1º, 2º, 3º e 

4º) do CPP.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72689 Nr: 2531-03.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDETE ROSA DURVAL LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GIAMPIETRO MORALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GIAMPIETRO 

MORALES - OAB:11207-B/MT

 Assim, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase 

instrutória.Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 24 de 

maio de 2018, às 13h00min.Na forma do art. 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentação do rol de testemunhas cujo depoimento se pretende 

obter (caso ainda não indicadas), a ser contabilizado, na forma do artigo 

219, do referido diploma legal.Consigno que, em face do princípio da 

celeridade processual e com fulcro na disposição do artigo 455, §2º, do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

independentemente de intimação.Intime-se. Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos-MT, 29 de dezembro de 2017.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75268 Nr: 3680-34.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO COLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391/MT

 75268Vistos em recesso forense.O Ministério Público Estadual ofereceu 

denúncia em desfavor de APARECIDO COLETTI, Defesa, de que no 

presente feito não há comprovação de que o réu estava alterado, nem por 

bafômetro, nem por teste de habilidade, não merecem análise nesta fase 

processual por se confundirem com o mérito da ação e, por este motivo, 

somente será decidido no momento de eventual prolação da sentença.Até 

porque, como é cediço, neste momento processual rege o princípio do “in 

dubio pro societate”, de modo que somente a prova irrefutável da 

atipicidade do fato ou ausência de dolo na conduta do denunciado, 

possibilitaria uma possível absolvição sumária, não sendo esse o caso 

dos autos.Pelo contrário, os elementos de informações constantes no 

presente feito, sinalizam razoável dúvida a esse respeito, razão pela qual 

a tese apresentada pela defesa demanda maior dilação probatória, cujas 

provas serão, oportunamente, produzidas e analisadas sob o crivo dos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.Desta forma, 

mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória. Por outro lado, 

verificando que, em tese, o acusado faz jus ao benefício estabelecido no 

art. 89 da Lei nº 9.099/95, DESIGNO audiência para proposta de 

suspensão condicional do processo para o dia 10 de abril de 2018, às 16h 

00min.Intime-se o acusado e seu defensor acerca da designação da 

presente oralidade.Notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 81431 Nr: 3121-43.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS DOS SANTOS VALERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 DELIBERAÇÕES

Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Visto e bem examinado”.

Pendente(s) diligência(s) outras (AGUARDAR DEVOLUÇÃO DE CARTA 

PRECATÓRIA), concluo a audiência sem as alegações finais. Dessa 

forma, DETERMINO que após sanada(s) aquela(s), os autos sejam 

enviados/remetidos, sucessivamente, à acusação e intimada a(s) 

defesa(s) para que apresentem estas por memorial, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Por fim, os autos deverão ser conclusos para que seja proferida a 

sentença – CPP, art. 404 e parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 

11.719, de 2008; CNGC, art. 1.412.

Saem intimados. Cumpra. Às providências.

 Nada mais havendo a consignar determinou o M.M. Juiz o encerramento. 

Eu, Fábio de Jesus Quintiliano (estagiário) digitei, sendo que vai assinado 

pelos presentes.

Juiz de Direito

Promotor(a) de Justiça

 Advogado(a)

Réu(s)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 56801 Nr: 1555-64.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL DO COMPLEXO 

NASCENTE DO PANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CEZAR REBULI - OAB:MT 

7565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMÓS MEDEIROS DOS 

SANTOS - OAB:21378/O

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Aguarde-se cumprimento de decisão anteriormente proferida.

 Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de julho de 2016.

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

Comarca de Sapezal
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71698 Nr: 1248-61.2012.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE ANA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte requerente na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face à devolução da 

correspondência expedida nos autos e juntada na fl. 146.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91623 Nr: 1171-13.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYANE SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR DA LUZ TECHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da 

audiência de instrução e julgamento para a data de 25.04.2018 às 16 

horas na sede deste Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 82587 Nr: 1253-78.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAOLLA DIVINA JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELI PATRICIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER SANTOS LIRA - 

OAB:13026

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da 

audiência de instrução e julgamento para o dia 25/04/2018, às 15:00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91781 Nr: 1227-46.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE LORRAINE MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO VICTOR STURM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:12482, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de instrução e julgamento designada para a data de 25.04.2018 

às 14 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70053 Nr: 1560-71.2011.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA LONDRINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANALTO COMÉRCIO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS LTDA, EDSON ROBERTO NAZARIN, NEIDE CAETANO 

NAZARIN, LEANDRO CAETANO NAZARIN, DAIANE CAETANO NAZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora a manifestar-se nos autos, requerendo o que de 

direito face à Certidão de fl. 300, juntado(a) em 06/02/2018, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106246 Nr: 4677-60.2017.811.0078

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDFBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerda da 

audiência de conciliação para a data de 04/04/2018, às 16h40, na sede 

deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100695 Nr: 2021-33.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE MOACIR POSSAMAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAL ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerda da 

audiência de conciliação para a data de 04.04.2018 às 16h20min, na sede 

deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 103500 Nr: 3411-38.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO SODEIRO MORASSUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerente através do seu 

procurador para se manifestar sobre a Certidão Negativa do Sr. Oficial de 

Justiça de ref. 16 no prazo de 05 dias, bem como dar rumo ao processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 99339 Nr: 1360-54.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 Vistos etc.

Inicialmente, proceda o Senhor Gestor judiciário o cadastramento do 

advogado peticionante de ref. 38, evitando nulidades futuras.

INDEFIRO o pedido efetuado pela requerida em referência 38 , eis que a 
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não consta inserida efetuada restrição no Sistema RENAJUD referente a 

este processo.

Cumpra-se a sentença de referência 34 em todos os seus termos.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 99339 Nr: 1360-54.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 Para INTIMAR as partes do r. Despacho proferido no dia 20.03.2018, ref. 

40 a seguir transcrito: "Vistos etc.

 Inicialmente, proceda o Senhor Gestor judiciário o cadastramento do 

advogado peticionante de ref. 38, evitando nulidades futuras.

INDEFIRO o pedido efetuado pela requerida em referência 38 , eis que a 

não consta inserida efetuada restrição no Sistema RENAJUD referente a 

este processo. Cumpra-se a sentença de referência 34 em todos os seus 

termos. Intime-se.

Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103278 Nr: 3282-33.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON CHAVES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte requerente através de seu procurtador para cumpra 

no prazo legal a r. Decisão proferida nos autos em data de 17.08.2017 - 

Ref. 4 a seguir transcrita: "Vistos. O art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera 

presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos 

que sirvam para indicar a capacidade financeira. O novo CPC, em seu art. 

99, § 2º, determina que antes de indeferir o pedido, deve-se facultar ao 

interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu 

próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do 

benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou 

comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) 

cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria 

da Receita Federal; e) outros documentos que entenda comprobatórios de 

sua hipossuficiência financeira.

Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação.

 Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 108399 Nr: 1025-98.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGGER LUIZ STRINTA EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE GEMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FROES PEREIRA 

NASCIMENTO - OAB:6618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO AVELINO DE 

OLIVEIRA NETO - OAB:3249, SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - 

OAB:1084/RO

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105235 Nr: 4222-95.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA LONDRINA LTDA, HORÁCIO 

CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte Exequente através dos seus procuradores para 

juntar o comprovante do recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para o efetivo cumprimento do mandado expedido.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24679 Nr: 78-64.2016.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Angelo Pasinato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Haroldo Borchardt, Inês Terezinha Borchardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação do exequente, 

na pessoa de seu advogado, para cumprir o determinado no item III, da 

decisão de fls. 40-verso, requerendo o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22498 Nr: 538-22.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Francisco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes para 

nos termos da decisão proferida nos autos (fls. 55-verso), proceda com o 

depósito do valor dos honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7726 Nr: 655-91.2006.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Acacio Barros, Maria Botelho Barros, Vilma 

Teresinha Pedra Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribamar de Oliveira, Cleidice Oliveira, 

Sebastião Aparecido Nogueira, Catarina Maria Marques, Diomar Guazi, 

Luzia Rorato Guazi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Oliveira Guimarães - 

OAB:MT/ 4.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Jucelina Diniz - OAB:12372/PR

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte requerida, nos termos da decisão de fls. 359, considerando a 

penhora efetivada nos autos (360/361), para , querendo, opor embargos, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2892 Nr: 633-67.2005.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Macisa S/A, Robertson Ruas Baganha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Haroldo do Prado, Amauricio 

Francisco Bezerra, Agropecuária Macisa S/A, Delvane José Malveiro, 

Luciano Correia Lemos, Andréa Zampieri do Prado, JOCIMAR CAPITÂNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimas André Ribeiro - 

OAB:9935/MG, EDUARDO MARTINS RIBEIRO - OAB:, Élcio Lima do 

Prado - OAB:MT/4757, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A, 

Rômulo Maciel Camargos - OAB:37.818-MG, Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:MT/3.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1938/A, Otávio de Melo Annibal - OAB:SP/90.703

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte 

Requerente/exequente, na pessoa de seu advogado, para que proceda ao 

pagamento da guia de distribuição da carta precatória expedida para 

comarca de Sorriso/MT, para liberação da penhora feita nos auto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7963 Nr: 211-24.2007.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antônio Schneider, José Bernardes de Azambuja 

Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bernardes de Azambuja Filho, João 

Antônio Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, Otilio Ribeiro Neto - OAB:MT/13332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AGNALDO VALDIR 

PIRES, para devolução dos autos nº 211-24.2007.811.0094, Protocolo 

7963, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26630 Nr: 149-32.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassio Fernandes Barboza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia de Campos Luna - 

OAB:OAB/MT 12.418

 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a decisão de fls. 64/65, 

a seguir transcrita, uma vez que o(a) advogado(a) da parte requerente 

não se encontrava cadastrado(a) no sistema Apolo:" Vistos. Devidamente 

citado (fl. 58-verso) o acusado por intermédio de advogada constituída, 

apresentou resposta à acusação (fls. 61/61-verso), arrolando como suas 

as mesmas testemunhas arroladas na denúncia. O MP pugnou pela 

designação de audiência de instrução e julgamento. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Em que pese o 

acusado ter apresentado defesa preliminar extemporânea consoante 

certidão de fl. 59, verifica-se que não requereu diligências, tampouco 

arrolou testemunhas, tendo apenas pugnado pela sua absolvição, razão 

pela qual conheço da defesa preliminar apresentada nos autos, contudo, 

permanecem as testemunhas arroladas na denúncia exclusivamente da 

acusação. Neste sentido tem entendido a jurisprudência, vejamos; 

CRIMINAL. RHC. INDEFERIMENTO DA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS 

ARROLADAS EM DEFES A  P R É V I A  A P R E S E N T A D A 

EXTEMPORANEAMENTE. PRECLUSÃO. NULIDADE. NÃO-CONFIGURAÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO. I. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que 

indeferiu a inquirição de testemunhas arroladas em defesa prévia 

oferecida intempestivamente. II. O oferecimento da defesa prévia está 

condicionado ao prazo legalmente estabelecido, sendo que a não 

observância deste acarreta a preclusão do direito da parte de arrolar 

testemunhas. Precedentes do STJ e do STF. III. Sendo a defesa prévia 

peça processual cujo oferecimento é facultativo, a sua rejeição, em razão 

da apresentação extemporânea, não acarreta em nulidade absoluta. IV. 

Recurso desprovido. (STJ - RHC: 15001 AC 2003/0175017-3, Relator: 

Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 02/03/2004, T5 - QUINTA 

TURMA, Data de Publicação: DJ 12.04.2004 p. 219). Negritei. PENAL E 

PROCESSO PENAL. DEFESA PRÉVIA OFERECIDA INTEMPESTIVAMENTE. 

ROL DE TESTEMUNHAS E REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRECLUSÃO. 

O não oferecimento da defesa prévia no prazo legal importa na preclusão 

do direito da parte de arrolar testemunhas e requerer diligências. 

Precedentes. Veja Também- HC 54106">STJ:HC 54106, DJ 22/05/2006;HC 

40628, DJ 01/07/2005;RHC 15001, DJ 12/04/2004. (TRF-4 - HC: 15198 RS 

2009.04.00.015198-4, Relator: NÉFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 

30/06/2009, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: D.E. 08/07/2009). 

Negritei. Destarte, compulsando os autos verifico que não estão presentes 

circunstancias que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos 

do artigo 397 e incisos do Código de Processo Penal. Outrossim, não 

havendo qualquer questão de ordem material ou processual que possa 

impedir o processamento do feito e não arguidas preliminares, fatos estes 

que impõem o seu prosseguimento com a devida instrução processual. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de junho de 

2018, às 17hs 30 min. Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes 

para comparecerem à audiência ora designada. Expeça-se carta 

precatória à Comarca de Sinop/MT, com finalidade de intimação do 

acusado da data e horário da audiência ora designada, bem como, para 

que efetue seu interrogatório naquela comarca. Requisitem-se os policias 

que foram arrolados como testemunhas, para comparecerem à audiência 

instrutória. Expeça-se carta precatória para inquirição das testemunhas, 

que porventura residem em comarca diversa. Façam-se as intimações 

necessárias. Ciência ao Ministério Público e a defesa. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27052 Nr: 412-64.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL DE FATIMA MIRANDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Tabaporã 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ISIDÓRO GONÇALVES - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 1032 de 1053



 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls.77, via 

malote digital, para a Comarca de Juara-MT .Código de rastreabilidade: 

81120183253967.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22698 Nr: 653-43.2014.811.0094

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 39, via 

malote digital, para a Comarca de Alta Floresta-MT .Código de 

rastreabilidade: 81120183253965.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24477 Nr: 830-70.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darlei Freire da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória, via malote digital, 

para a Comarca de Cuiába-MT .Código de rastreabilidade: 

81120183261151, 81120183261152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20561 Nr: 850-66.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Carlos Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 000, via 

malote digital, para a Comarca de Sinop-MT .Código de rastreabilidade: 

81120183261140.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11557 Nr: 301-90.2011.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginildo Oliveira de Souza, Ariovaldo Paulino 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Ana Cláudia Teixeira Borges - OAB:11471-A/MT

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória , via malote digital, 

para a Comarca de Cuiába-MT .Código de rastreabilidade: 

81120183261111 , 81120183261112.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20386 Nr: 681-79.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilson Hoffman da Silva, Valmor Hoffman da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória , via malote digital, 

para a Comarca de Sorriso-MT .Código de rastreabilidade: 

81120183261087.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21752 Nr: 1117-04.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória , via malote digital, 

para a Comarca de Sorriso-MT .Código de rastreabilidade: 

81120183261055.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20892 Nr: 256-18.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cardoso Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória , via malote digital, 

para a Comarca de Sinop-MT .Código de rastreabilidade: 81120183261004.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20273 Nr: 563-06.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos André da Silva Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória , via malote digital, 

para a Comarca de Juara-MT .Código de rastreabilidade: 81120183260970.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27333 Nr: 59582-89.2016.811.0000

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Percival Cardoso Nóbrega, Claudemir Cardoso 

de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, JOÃO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória , via malote digital, 

para a Comarca de Palmeira D'Oeste-SP .Código de rastreabilidade: 

8112018320955, 81120183260956, 81120183260957, 81120183260958.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62478 Nr: 715-02.2018.811.0108

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldir Antonio Statzmann, Marcia Frigeri Statzmann, 

Valdir Luiz Statzmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR ELOI BERLATTO, ROZEANI BEDIN 

FOLLE BERLATTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 715-02.2018.811.0108 (Código: 62478)

Requerentes: Osvaldir Antonio Statzmann e Outra

Requeridos: Solismar Eloi Berlatto e Outro

VISTOS,

Cuida-se de “ação cautelar de arresto”, ajuizada com a finalidade de ver 

alcançada a constrição de soja em grãos que estaria depositada em um 

armazém no Distrito de Simione, Itanhangá/MT ou, se preciso, também 

sobre a colheita que ainda resta efetivar na área arrendada aos réus, 

porque haveria justo receio de que a se esperar o termino da colheita, não 

reste produto algum a ser pago aos arrendadores.

Segundo afirmam, entabularam contrato de arrendamento rural, por seis 

anos, com os requeridos, no qual restou ajustado que até o dia 30 de 

março de cada ano, a contar de 2018, o arrendatário deveria entregar ao 

arrendante 8 sacas de soja por hectare plantado, sendo que teria plantado 

nos 800 ha. arrendados, o que totalizaria 6.400 sacas de soja, que não 

foram pagas até o momento.

Aduz que teve no imóvel arrendado, acompanhado de engenheiro 

agrônomo, que mensurou a produtividade da área, e constatou que restam 

somente 214 hectares para colher, mas até agora os arrendatários não 

entregaram nenhum valor de arrendamento e estariam se evadindo do 

local, havendo boatos que já sublocaram a área a terceiros e que estariam 

desviando a produção, depositando-a em nome de outras pessoas, para 

evitar os credores.

Aduzem que há registros de algumas ações de execução contra os 

devedores, conforme extrato de andamento processual, tudo a 

demonstrar o perigo de demora se não concedida a medida cautelar 

requestada.

Afirmam que irão apresentar pedido de rescisão contratual cumulada com 

perdas e danos, como pretensão principal, sem dar qualquer indicação 

dos fatos e fundamentos da resolução contratual anunciada.

Relatados os fatos e se tratando de pedido de concessão de tutela de 

urgência, na modalidade cautelar, há de se lembrar que o CPC/2015 

extinguiu o procedimento cautelar como uma via autônoma de prestação 

jurisdicional, permanecendo como espécie de tutela a ser requestada e 

processada no bojo das ações do rito comum estabelecido pelo novo 

Código de Ritos.

E, em sendo assim, há de se salientar que segundo o art. 305 do NCPC, 

combinado com o art. 308 do mesmo Codex, cabe ao autor indicar, desde 

logo, ‘a lide e seus fundamentos’ e, entenda-se, não se está a falar 

somente da lide cautelar, por óbvio, porque, insista-se, não há mais ação 

cautelar no sistema processual pátrio.

Fixada essa premissa, que deve ser emendada a inicial, inclusive porque, 

se o pedido principal (que não tem novas custas) será de desfazimento do 

contrato, evidentemente que o valor da causa deve ser o correspondente 

a todo contrato, ou seja, 8 sacas de soja por hectare plantado, nos 6 anos 

da avença, o que totaliza, 6.400 sacas de soja/ano, ou, 38.400 sacas pelo 

tempo do contrato, o que, a preços da soja vendida hoje na região (R$ 

55,00 a saca) soma a quantia de R$ 2.112.000,00, e esse é, ao menos 

pelo que enunciado, o proveito econômico que se pretende alcançar com 

a lide.

Desse modo, intimem-se os autores a emendar a inicial, indicando os 

fundamentos da lide principal e corrija o valor da causa, recolhendo o 

valor complementar, no prazo de 15 dias.

Se recolhidas as custas e emendada a inicial, conclusos para decisão. 

Senão, conclusos para cancelamento da distribuição.

Às providências.

Tapurah (MT), 26 de março de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62440 Nr: 692-56.2018.811.0108

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPO, SLKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Relatados os fatos e se tratando de pedido de concessão de tutela de 

urgência, na modalidade cautelar, há de se lembrar que o CPC/2015 

extinguiu o procedimento cautelar como uma via autônoma de prestação 

jurisdicional, permanecendo como espécie de tutela a ser requestada e 

processada no bojo das ações do rito comum estabelecido pelo novo 

Código de Ritos.E, em sendo assim, há de se salientar que segundo o art. 

305 do NCPC, combinado com o art. 308 do mesmo Codex, cabe ao autor 

indicar, desde logo, ‘a lide e seus fundamentos’ e, entenda-se, não se está 

a falar somente da lide cautelar, por óbvio, exatamente porque não há 

mais ação cautelar no sistema processual pátrio, devendo ser entendida 

essa exigência como a enumeração, desde logo, da lide integral e de qual 

será o fundamento do pedido principal.Fixada essa premissa, não se acha 

minimamente evidenciado qual seja o pedido principal, demonstrando a 

necessidade de ser emendada a inicial para atender o requisito legal.De 

mais a mais, claramente o pedido se funda em uma suposta cessão de 

crédito que envolve obrigação de terceiros, que não foi sequer 

individualizada, nem indicada onde deverá ser cumprida, assim como 

inexiste qualquer demonstração do motivo em que se funda o temor dos 

credores do não-recebimento da dívida.Entretanto, objetivando precatar 

interesse de terceiros e evitar alegações de eventual desconhecimento da 

existência da dívida, defiro, tão somente, a prenotação sobre a existência 

da dívida e da cessão de crédito em favor dos autores, junto ao armazém 

em que estão sendo depositados os grãos, cabendo aos requerentes 

indicar o nome do local e seu endereço, bem como promover as diligências 

necessárias para averbação do ofício a ser expedido. Desse modo, 

intimem-se os autores a emendarem a inicial, indicando os fundamentos da 

lide principal, bem como para que prestem as informações requeridas 

sobre o local de armazenamento dos grãos e, posteriormente, averbem a 

existência da dívida, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

petição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 22680 Nr: 543-75.2009.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gilberto Diel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:OAB/SP 140500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:MT 6848

 Numero Único: 543-75.2009.811.0108 (Cod. 22680)

Exequente: DF Deustsche Forfait Ag

Executados: Paulo Gilberto Diel e Outros

V I S T O S, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora depositou, há mais 

de 2 anos, o valor das diligências para intimação dos executados Valdir e 

Salete Arens, mas, inadvertidamente, o andamento processual ficou 

sobrestado, pela existência de embargos à execução aviados pelo outro 

devedor, os quais, como deveria ser sabido, não tem o condão de 

suspender a ação principal.

Dito isso, proceda-se a expedição imediata do mandado de 

citação/intimação quanto à conversão da ação de execução para entrega 

de coisa para execução de quantia certa, assim como, cancelada a 

distribuição da ação apensa, intime-se o credor a requerer o que entender 

de direito para continuação da execução quanto ao devedor já citado.

Às providências.

Tapurah (MT), 28 de março de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 44561 Nr: 718-93.2014.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Gilberto Diel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:MT 6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DETERMINO o cancelamento da distribuição, na forma do 

art. 290, do CPC, isentando o autor do pagamento das custas 
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sucumbenciais porque não houve angularização litigiosa nesse 

procedimento.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Transitada em julgado, arquive-se Às 

providências.Tapurah/MT, 28 de março de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26722 Nr: 1326-96.2011.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO CASAVECHIA, MARCOS PAULO CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MABONI, Evandro Maboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson de mattos Pereira - 

OAB:8718/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

- OAB:5053-B

 E também é nesse sentido a jurisprudência:EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - PROJETO DE 

ASSENTAMENTO - ÁREA DESAPROPRIADA PELO INSTITUTO NACIONAL 

DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA) - INTERESSE DA 

AUTARQUIA FEDERAL A JUSTIFICAR A REMESSA DOS AUTOS À 

JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DA QUESTÃO. Havendo 

possibilidade latente de interesse do INCRA no feito, mormente em razão 

da área objeto do litígio pertencer à União, sendo utilizada para fins de 

reforma agrária, imperativo o reconhecimento da incompetência da Justiça 

Comum, sendo de se determinar a remessa dos autos à Justiça Federal 

para o exame da questão (TJ/MG, Agravo de Instrumento Cv 

1.0111.12.000562-9/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA 

CÍVEL) Por conseguinte, reconhecendo a incidência da hipótese da 

Súmula n. 150/STF no caso presente, porque não se cuida, ao que se 

dessume das informações da autoridade policial federal que investiga 

supostos crimes havidos na região, que desencadearam a chamada 

“Operação Terra Prometida”, de mera disputa possessória e sim de 

possíveis invasões de terras em áreas dominiadas pela União, DECLINO 

DE COMPETÊNCIA, nos termos do que preconiza o art. 45 do NCPC c/c art. 

64, § 2º do mesmo Codex, determinando a remessa dos autos, com baixa 

na distribuição, para a Seção Judiciária da Justiça Federal Comum de 

Diamantino/MT.Publique-se. Preclusa a decisão declinatória, proceda-se a 

baixa nos registros e remetam-se os autos ao juízo declinado, com as 

nossas homenagens.Às providências.Tapurah (MT), 29 de março de 

2018. FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52387 Nr: 764-14.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecsandro Bau, Sergio da Silveira, Loinir Baú, 

Vilma Fátima Bau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, defiro a constrição dos maquinários dados em garantia fiduciária 

da dívida, devendo o credor indicar o paradeiro e fornecer os meios para 

a constrição.Passo adiante, caso infrutífera a penhora ou insuficiente para 

asseguração da dívida, deverá a credora indicar se opta pela constrição 

do imóvel ofertado em garantia real da dívida ou se prefere que se aplique, 

quanto ao devedor ainda não localizado, a regra do art. 830 do NCPC, ou 

seja, a adoção da técnica do arresto premonitório, que nada mais é do que 

pré-penhora dos bens do executado livres, desembaraçados e suficientes 

para assegurar a dívida e conjurar a ineficácia da execução, defiro o 

pedido, restrito à área de terras indicada.Publique-se.Cumpra-se, 

integralmente.Tapurah (MT), 29 de março de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz 

de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60025 Nr: 2352-22.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLPA, MWP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 2352-22.2017.811.0108 (Código 60025)

Requerente: Rosa Maria Pinheiro

 Requeridos: John Lennon Peres Araújo e Muriel Weslainy Pinheiro

V I S T O S,

Trata-se de Ação de Guarda e Alimentos com pedido de fixação liminar da 

guarda em favor de Rosa Maria Pinheiro, bem como a concessão de 

alimentos provisórios no valor de 26,68% do salário mínimo vigente, em 

favor da menor Emilly Gabriela Pinheiro Araújo, na qual, segundo afirmado 

em audiência de tentativa de conciliação, teria o juízo se omitido de decidir 

quanto ao pedido do reconhecimento da situação fática, relativa à guarda 

avoenga requestada na peça vestibular.

Entretanto, basta que se leia a decisão de fl. 21/22 que não há omissão 

decisória e sim a ordem para que se realizasse estudo psicossocial, pelas 

equipes multidisciplinares dos juízos de Peixoto de Azevedo/MT e 

Sorriso/MT, onde estariam, respectivamente, pai e mãe da infante, a fim de 

que se pudesse apurar se a situação é de abandono da filha do casal, ou 

se a criança está com a avó por questões circunstanciais da vida de seus 

pais.

Ocorre que as CPs ainda não foram cumpridas a contento, a de Sorriso 

porque ainda não retornou e a de Peixoto de Azevedo porque o endereço 

indicado como sendo do pai da menor está defasado.

Assim, intime-se a autora a indicar o endereço correto do pai da infante 

Emilly Gabriela, assim como requisite-se, em caráter de urgência, e por 

todos os meios possíveis, a devolução da deprecata enviada à Comarca 

de Sorriso e, aí sim, conclusos para se decidir sobre a pretensão da 

guarda reclamada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah – MT, 29 de março de 2018.

FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60706 Nr: 2835-52.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 

17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2835-52.2017.811.0108 (Código: 60706)

Requerente: Yohana Maria de Oliveira

Requerido: Paulo Roberto Scheren

V I S T O S,

Compulsando cuidadosamente os autos, verifica-se que pretende a autora 

a fixação da guarda unilateral da filha que teve com o requerido, a menina 

Ana Cristina Scheren, e mesmo não deferida a medida liminar nesse 

sentido, determinando-se a guarda compartilhada, ao menos até que se 

esclareça a real situação de convívio e convivência da infante com seus 

genitores, insiste na guarda unilateral, conforme se vê do estudo 

psicossocial acostado ao feito.

Entretanto, é desse estudo que se extrai a conclusão de que há 

necessidade de correção do procedimento judicial, na medida em que, a 

equipe técnica do juízo assinalou não ter conseguido localizar o endereço 

do genitor e ele também não foi encontrado para comparecer à audiência 

de conciliação, porque o endereço é insuficiente.

Ora se é verdade que a guarda compartilhada está funcionando e sendo 

obedecida, então é truísmo concluir que a autora tem conhecimento 

perfeito e suficiente do endereço do requerido e, sendo assim, se há 

dificuldades na sua localização, porque o endereço informado nos autos é 

impreciso ou insuficiente, deve ser intimada a regularizar a petição inicial, 

indicando com precisão onde na “zona rural de Itanhangá” se localiza o 

endereço do requerido, sob pena de indeferimento da inicial, já que a 

qualificação e o paradeiro das partes é um dos requisitos essenciais da 

petição inicial. Prazo de 15 dias.

Tapurah/MT, 28 de março de 2018.

 FABIO PETENGILL,
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Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50143 Nr: 1657-39.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR DE SOUZA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - OAB:MT 

15090

 Diretamente ao ponto, a mim parece ter havido confusão do condenado 

quanto ao regime de cumprimento de sua pena e a forma como isso se 

executará, porque, aparentemente, entende ser-lhe possível escolher em 

que ergástulo público cumprirá a reprimenda a que foi condenado, o qu, 

evidentemente, não é verdadeiro.Dispõe o art. art. 65 da Lei nº 7.210/84 

que “A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de 

organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença”, e como 

inexiste Vara de Execuções Penais nesta e na Comarca onde o 

condenado afirma viver, automaticamente se conclui que a competência 

executória é do juízo que sentenciou o réu, ou seja, este.Se e quando ele 

for preso, de fato a competência para presidir o PEP se alterará, mas isso 

não se faz a priori, isto é, antes que a pena efetivamente se inicie, o que, 

no caso do réu, significa ser ele recolhido em regime fechado.Sobre o 

tema:“3. A despeito de otimizar a ressocialização do preso e de humanizar 

o cumprimento da reprimenda, pela maior proximidade do preso aos seus 

familiares, a transferência de presídio depende da existência de vaga. 4. 

Agravo regimental não provido” (AgRg no CC 143.256/RO, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO j. 08/06/2016).Sendo assim, 

rejeito o pedido de remessa do PEP para a Comarca de Peixoto de 

Azevedo/MT, porque não cabe ao condenado escolher onde cumprir a 

pena, devendo ser o seu endereço atualizado no BNMP para que se 

investigue a veracidade da informação de que esteja residindo em 

Guarantã do Norte e, confirmada a indicação, seja, então, efetiva e 

definitivamente preso e recolhido à cadeia pública, dando inicio ao 

cumprimento da pena a que foi sentenciado, quando, aí sim, se justificará 

a remessa dos autos ao juízo da execução da pena.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Tapurah/MT, 29 de março de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 49427 Nr: 1263-32.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simbiose Indústria e Com. De Fertilizantes e Insumos 

Microbiológicos Ltda, Marcelo de Godoy Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapurah Comércio e Assessoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leonardo Garcia de 

Aquino - OAB:7691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:11259/B

 Ressalte-se que apesar de dizer que os bens estão se depreciando, a 

exequente não pediu para vende-los antecipadamente (alienação 

antecipada) caucionando o juízo com o produto da venda. Não, o que 

pediu foi a adjudicação dos bens e, obviamente, isso só pode ser deferido 

depois que se decidam todos os embargos de terceiro. Portanto, 

aclaradas as questões suscitadas, conclui-se que não há mesmo o que 

modificar na decisão denegatória da adjudicação de todos os bens 

penhorados e embargados em juízo, ao menos até que sejam julgados os 

ET interpostos. Assim sendo, não existindo omissão ou contradição a ser 

sanada, conheço dos embargos mas nego-lhe provimento. Publique-se. 

Às providências. Tapurah, MT, 29 de março de 2018. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50396 Nr: 1770-90.2015.811.0108

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Arens & Graciola Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simbiose Indústria e Com. De Fertilizantes e 

Insumos Microbiológicos Ltda, Tapurah Comércio e Assessoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 9671, Hugo Leonardo Garcia de Aquino - 

OAB:7691

 Numero Único: 1770-90.2015.811.0108 (Cod. 50396)

Embargante: Arens & Graciola Ltda.-ME

Embargados: Simbiose Indústria e Comércio de Fertilizantes e Insumos 

Microbiológicos Ltda e Outro

V I S T O S, etc.

Aviados embargos de terceiro, questionando a validade da constrição 

judicial incidente sobre dois bens de propriedade da pessoa jurídica autora 

da ação incidental, foi requerida a suspensão da execução principal bem 

como a desconstituição da penhora e a devolução dos bens aos 

alegadamente donos deles.

Indeferida a restituição e a concessão da suspensividade, a embargante 

agravou da decisão, por meio de agravo de instrumento, que, 

primeiramente, teve a tutela de urgência atendida, determinando a 

suspensão do andamento processual e a devolução dos bens à se 

dizente proprietária, mediante prestação de caução idônea e até que se 

realizasse audiência de justificação previa, a que aludia o art. 1050 do 

CPC/73.

Designada audiência, o embargante não se apresentou em juízo e o TJMT, 

considerando essa inercia, julgou improcedente o agravo por instrumento 

e manteve a decisão de base.

De lá para cá, estranhamente, os autos passaram a dormitar e não tiveram 

qualquer andamento, seja por impulso oficial seja por provocação das 

partes.

Assim, visando dar efetividade ao procedimento, determino que as partes 

apresentem, em 5 dias e de forma justificada, explicitando a finalidade, as 

provas que ainda pretendam produzir, fixando como ponto controvertido a 

propriedade dos bens penhorados/embargados e a relação entre a 

executada, a embargante e a mencionada vendedora dos bens, T.C.A. 

Agrícola, a fim de que se decida sobre a alegada fraude contra credores 

que teria sido efetivada.

Se requerida prova testemunhal, ficam as partes desde já intimadas a 

apresentar o rol no mesmo prazo assinalado acima, bem como advertidas 

de que, na esteira do que preconiza o art. 455 do NCPC, é delas a 

obrigação de notificar e apresentar as testemunhas no ato.

Publique-se.

Às providências.

Tapurah (MT), 29 de março de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50217 Nr: 1690-29.2015.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tapurah Comércio e Assessoria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simbiose Indústria e Com. De Fertilizantes e 

Insumos Microbiológicos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT 11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 9671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Garcia de 

Aquino - OAB:7691

 Por conseguinte, repita-se que por mais absurdos que pareçam os 

argumentos engendrados, não há controle de conteúdo da matéria 

suscitada, e, nesse diapasão, formado o contraditório e angularizada a 

lide, deve-se impulsionar o feito a seu desiderato, razão pela qual 

determino que as partes apresentem, em 5 dias e de forma justificada, 

explicitando a finalidade, as provas que ainda pretendam produzir, fixando 

como ponto controvertido o valor de custo e de mercado dos produtos 

comercializados pela embargada com a embargante.Se requerida prova 

testemunhal, ficam as partes desde já intimadas a apresentar o rol no 

mesmo prazo assinalado acima, bem como advertidas de que, na esteira 

do que preconiza o art. 455 do NCPC, é delas a obrigação de notificar e 

apresentar as testemunhas no ato.Publique-se.Às providências.Tapurah 

(MT), 29 de março de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50397 Nr: 1771-75.2015.811.0108
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 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ivanor Arens

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simbiose Indústria e Com. De Fertilizantes e 

Insumos Microbiológicos Ltda, Tapurah Comércio e Assessoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Herrera Bertone 

Gussi - OAB:OAB/MT 11.259-B, Hugo Leonardo Garcia de Aquino - 

OAB:7691

 .Assim, determino:(a)Intime-se o autor a apresentar em 48h a caução 

idônea a que alude o decisum da Corte Estadual, pena de revogação da 

ordem liminar de suspensão do feito executório até decisão dos 

embargos;(b)Havendo ou não apresentação de caução, proceda-se a 

avaliação dos bens penhorados, no estado em que se encontram 

atualmente, e se houver perigo de depreciação/deterioração, certifique-se, 

para fins de eventual ordem de alienação antecipada. Prazo de 15 dias, 

devendo o fiel depositário indicar diretamente ao meirinho o local em que 

se encontram os bens;Por fim, visando dar efetividade ao procedimento, 

determino que as partes apresentem, em 5 dias e de forma justificada, 

explicitando a finalidade, as provas que ainda pretendam produzir, fixando 

como pon to  con t rove r t i do  a  p rop r iedade  dos  bens 

penhorados/embargados e a relação entre a executada, a embargante e a 

mencionada vendedora dos bens, T.C.A. Agrícola, a fim de que se decida 

sobre a alegada fraude contra credores que teria sido efetivada.Se 

requerida prova testemunhal, ficam as partes desde já intimadas a 

apresentar o rol no mesmo prazo assinalado acima, bem como advertidas 

de que, na esteira do que preconiza o art. 455 do NCPC, é delas a 

obrigação de notificar e apresentar as testemunhas no ato.Publique-se.Às 

providências.Tapurah (MT), 29 de março de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz 

de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 42013 Nr: 945-20.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glaucia Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, MILENA PIRAGINE - OAB:MT 17.210-A, 

Servio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 ...a prova pericial seja mesmo inútil e inadequada, em juízo de retratação, 

entendo que a questão judicializada não está toda elucidada, porque, às 

escâncaras, funda-se a tese da autora na ausência de informação 

(violação do dever de colaboração contratual) quando da consecução do 

contrato, mas da leitura da proposta de adesão, muito ao reverso do que 

defende na inicial, havia sim indagação acerca de eventual patologia de 

neoplasia maligna de mama e colo de útero (item 07 da proposta de fl. 20), 

assim como consta a assinatura dela na apólice de seguro de fl. 

116/v.Noutro lado, mesmo sendo descabida a perícia indireta, há 

afirmação expressa da seguradora quanto a possível omissão de 

diagnóstico do câncer no aparelho reprodutor, quando da assinatura da 

proposta de adesão, e para tanto, não se precisa de perícia indireta, basta 

a ordem de juntada do histórico/prontuário médico da paciente no período 

anterior à celebração do contrato de seguro, ou seja, antes de agosto de 

2012.Também se apresenta necessário que haja esclarecimento quanto à 

alegação da autora, corroborada pelo documento de fl. 24/25, de que a 

neoplasia não foi só de ovário e sim de todo aparelho reprodutor, 

inclusive, do colo do útero.Desse modo, como as partes já disseram não 

ter outras provas a requestar, senão aquelas já indicadas, determino, 

como prova do juízo, a expedição de ofícios aos médicos responsáveis e 

ao Hospital Regional de Sorriso/MT, a fim de que informem, no prazo de 10 

dias, pena de busca e apreensão e lavratura de termo circunstanciado de 

crime de desobediência, os prontuários médicos, laudos, exames e 

consultas da autora (Glaucia Maria dos Santos) no período compreendido 

entre janeiro de 2012 e janeiro de 2013, quando realizou a cirurgia, 

esclarecendo na resposta, se havia tratamento de quimioterapia ou outra 

forma de combate ao câncer antes de agosto de 2012 e se o diagnostico 

da neoplasia compreendia o ovário ou todo aparelho reprodutor feminino, 

inclusive colo do útero.Vindo a resposta dos ofícios, vistas às partes, pelo 

prazo comum de 10 dias e empós conclusos para sentença

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60361 Nr: 2586-04.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinamica Empreendimentos Ltda, LUIS CLAUDIO SILVA 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Carderalli, ERICA REGINA PORTO, 

RODRIGO PALIOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Francisco Martins dos 

Santos - OAB:23545/0, MARCIO JUNIO SILVA - OAB:MG/125.222, 

ROMULO MACEDO DE SOUZA - OAB:79448 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 

8.347

 ,Compulsando os autos verifica-se que a parte autora aviou embargos de 

declaração contra a decisão que deferiu a averbação premonitória 

requestada, mas no bojo da fundamentação teria se referido ao objeto da 

anulação sobre a área de 5,8008 hectares que teriam sido alienados 

fraudulentamente entre os primeiros requeridos e o litisconsorte Rodrigo 

Paliosa, quando em verdade a área vendida sob alegada simulação seria a 

parte maior do monte total do lote de terras, ou seja, os 14,0192 hectares 

que compõem a matricula n. 6.426.Noutro passo, também se constata que 

a audiência de conciliação a que alude o art. 334 do NCPC não se 

perfectibilizou, porque deixou-se de promover a citação do litisconsorte 

incluído no polo passivo da ação em sede de aditamento da 

inicial.Diretamente ao ponto, quanto ao apontado erro material decisório, 

razão assiste à embargante e não obstante a prenotação tenha sido 

efetivada em todas as matrículas (a originária - 401, e as derivadas dela - 

6.425 e 6.426) todas do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, 

deve-se retificar a argumentação decisória, somente para que conste que 

a pretensão anulatória, por simulação fraudulenta, incide sobre a área de 

14,0192 ha. que deu origem à abertura da matrícula 6.426.Noutro passo, 

inadvertidamente ignorado o litisconsorte incluso no aditamento à inicial, 

proceda-se a sua citação, para audiência de tentativa de conciliação, no 

endereço de fl. 395, para que compareça ao ato referido nos arts. 334 e 

335 do NCPC, o qual redesigno para o dia 08/05/2018, às 13h30, devendo 

ele ser citado a comparecer com a ressalva de que o prazo para 

apresentação de defesa inicia-se da audiência conciliatória, se frustrada a 

tentativa de composição dos interesses.Intimem-se o autor e os demais 

réus, posto que já citados e constituídos patronos a lhes representar os 

interesses, advertindo os requeridos Rodrigo Carderalli e Erica Porto de 

que também para eles o prazo de contestação se iniciará da eventual 

frustração da tentativa conciliatória

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000244-03.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000244-03.2017.8.11.0108 REQUERENTE: 

FERNANDA MARTINS DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por 

seu procurador, Advogado: ROGER FERNANDES OAB: MT0008343A-O 

Endereço: DES JOSE DE MESQUITA, 255, APTO 1301, ARAES, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78005-190 , para comparecer a audiência Tipo: Conciliação 

Sala: Audiências de Conciliação Data: 24/04/2018 Hora: 13:40 , a se 

realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. 
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Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000244-03.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000244-03.2017.8.11.0108 REQUERENTE: 

FERNANDA MARTINS DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Impulsiono os autos para promover a intimação da parte requerida, 

por seu procurador, Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

OAB: MT0011065S-A Endereço: R PROFESSOR ALEXANDRE CORREIA, 1, 

JARDIM VITÓRIA RÉGIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 05657-230 , para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 24/04/2018 Hora: 13:40 , a se realizar na sede deste Juizado 

Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima Gestora 

Judiciária

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL Nº. 003/2018-DF

O EXMO. SENHOR DOUTOR JEAN PAULO LEÃO RUFINO – MM. Juiz de 

Direito Diretor do Foro da Comarca De Terra Nova do Norte, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos que o 

presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que é a seguinte a 

relação das inscrições deferidas para o Recrutamento de Estagiários de 

Nível Superior na Comarca de Terra Nova do Norte-MT, visando o 

preenchimento de 02 (duas) vagas para estagiário de nível superior em 

Direito e 01 (uma) vaga de nível superior em Administração, bem como 

formação de cadastro de reserva, em conformidade com o disposto no 

Edital 014/2012/GSCP, disponibilizado no DJE nº 8.813, de 17/05/2012 e 

c o n s i d e r a n d o  a  d e c i s ã o  p r o f e r i d a  n o  P e d i d o  n º 

0725534-65.2017.8.11.0000, que autorizou esta Comarca a proceder ao 

Processo Seletivo para Recrutamento de Estagiários, para realização do 

certame nesta Comarca de Terra Nova do Norte em: Data: 08/04/2018. 

Horário: 08h00min às 11h00min. Local: Dependências da Escola Estadual 

Chapeuzinho Vermelho Rua: São Pedro nº 266 – Centro – Terra Nova do 

Norte/MT. Relação dos candidatos inscritos na Comarca de Terra Nova do 

Norte/MT: NÍVEL SUPERIOR - DIREITO: 1. ROMUALDO ZALESKI NETO, 2. 

JANE CAROLINA GOULART, 3. JEANE VITÓRIA CORREA MACHADO, 4. 

VANESSA VIANA DE CARVALHO, 5. VITORIA APARECIDA MARCANTE, 6. 

CARLOS DANIEL CASAGRANDE DA SILVA, 7. GABRIELLY LUCCHETTI 

FRIGHETTO, 8. CAROLAINE DÂMARIS VASCONCELOS ZEFERINO, 9. 

KETHLYN ROBERTA GOULART, 10. NATALIA KAROLINA C. SILVA, 11. 

ANA ALICE DA SILVA FRIGHETTO, 12. ANA CLARA MANHAGUANHO 

REIMER. NÍVEL SUPERIOR - ADMINISTRAÇÃO: 1. HEMERSON BENITES 

GARCIA, 2. JHONATAN SANDER SILVA, 3. DEVAIR ALVES FERREIRA. O 

Candidato deve comparecer ao local designado para a realização das 

provas, com antecedência mínima de meia hora do horário fixado para seu 

início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e de 

documento de identificação original, com foto. E para que chegue ao 

conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente edital 

que será afixado no átrio do Fórum e publicado na forma da lei. Aos treze 

dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito(28/03/2018), eu Kátia 

Flávia Beê,Gestora Geral, que digitei e subscrevo. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO - Juiz Diretor do Foro -

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63326 Nr: 236-78.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO 

POR MORTE ajuizada por ANTONIA MARIA DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos.Firmada a competência deste Juízo, forte na 

competência excepcional do §3º do artigo 109 da Constituição Federal. 

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente 

exordial.Considerando que o NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz.Sendo 

assim, considerando que a parte autora juntou declaração de 

hipossuficiência financeira à fl. 18, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do NCPC.(...).Diante de tais 

fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.Tendo em vista 

o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cite-se o réu, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63276 Nr: 217-72.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON FREITAS DA SILVA, IOLANDA 

BALDOINO DOS SANTOS, LUCIANA DAS DORES ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do NCPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

NCPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, a parte executada.

A penhora recairá sobre eventuais bens indicados pelo exequente, salvo 

se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este 
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às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63318 Nr: 234-11.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM JOSÉ DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, a parte autora, ao argumento de 

não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

No caso concreto, há indicativos de que a parte autora detém condições 

financeiras razoáveis, notadamente os documentos de fls. 39, 44, 55 e 60, 

o que causa estranheza a alegação de hipossuficiência financeira.

 É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Isto posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento das custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e 

art. 290).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63372 Nr: 256-69.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO 

ajuizada por LUIZ RIBEIRO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCUAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente exordial.

Considerando que o NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz.

Sendo assim, considerando que a parte autora juntou declaração de 

hipossuficiência financeira à fl. 17, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos da lei 1060/50.

Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, 

deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o réu, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57347 Nr: 65-92.2016.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINORGAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRO GUSTAVO DURKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELESSANDRO LUIS 

TRINTINALIO - OAB:31718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte requerente por todo o conteúdo da Certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de fls. 40, bem como para que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie o 

pagamento da diligência remanescente do Senhor Oficial de Justiça, nos 

autos supra, no valor de R$ 468,90 (quatrocentos e sessenta e oito reais 

e noventa centavos). O referido valor deverá ser recolhido mediante guia 

judicial e o envio do comprovante de pagamento para este Juízo, com a 

respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61267 Nr: 592-10.2017.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. DALMOLIN & SANTOS LTDA, CRISTIANE 

PERPÉTUA STÉFANO DALMOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO PAGIOLI FALEIROS - 

OAB:AOB-SP 233.878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte requerente por todo o conteúdo da Certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de fls. 17, bem como para que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, nos autos supra, no 

valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). O referido valor deverá 

ser recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante de 

pagamento para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59490 Nr: 1117-26.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEBIADES FRANCISCO LANZARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que a 

CONSTESTAÇÃO acostada às fls. 83-269 foi apresentada 

TEMPESTIVAMENTE pela parte requerida.

Certifico ainda, que neste ato passo a INTIMAR a parte 

AUTORA/REQUERENTE acerca da CONTESTAÇÃO e documentos de fls. 

83-269, para querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54370 Nr: 1125-71.2014.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR DE ABREU, KATISSIMONE RODRIGUES 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Posto isto, INDEFIRO o pedido de novo BancenJud formulado pela 

parte exequente. Intime-se para que o credor indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.Expeça-se carta precatória de 
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citação e demais atos executórios, em relação ao executado Alaor de 

Abreu, atentando-se para o novo endereço apresentado à fl. 

71.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59490 Nr: 1117-26.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEBIADES FRANCISCO LANZARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que a 

CONSTESTAÇÃO acostada às fls. 83-290 foi apresentada 

TEMPESTIVAMENTE pela parte requerida.

Certifico ainda, que neste ato passo a INTIMAR a parte 

AUTORA/REQUERENTE acerca da CONTESTAÇÃO e documentos de fls. 

83-290, para querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57788 Nr: 277-16.2016.811.0085

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDB, KM, VPDB, NMFDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora/exequente para manifestar-se do(s) documento(s) juntado(s) 

á(s) fls. 156-169 e 176-186, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39004 Nr: 113-27.2011.811.0085

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CLARO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9028-B, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:OAB/MT 

Nº7.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora/exequente, da expedição do Alvará Eletronico de fls. 

148-149, para querendo manifestar-se no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 14679 Nr: 202-31.2003.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIR PEDRALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIB SALOMÃO, MARIA ALVES SALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR 

FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:OAB/MT 20868/O

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para especificar as provas que pretende produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento, no prazo de 

10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50501 Nr: 413-52.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEILLE DE FATIMA CASARIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação processual vigente, que 

INTIMO a parte AUTORA para que no prazo de 05 (cinco) dias informe a 

este juízo DADOS BANCÁRIOS (da parte autora ou do advogado, caso 

este último tenha poderes para receber) a fim de proceder a expedição de 

alvará eletrônico para levantamento de valores relativos ás RPVS 

expedidas nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62864 Nr: 47-03.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ILIDIA RODRIGUES, RODRIGO 

MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte requerente, para que, no prazo de 10(dez) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, nos autos supra, no 

valor de R$ 180,30 (cento e oitenta reais e trinta centavos). O referido 

valor deverá ser recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante 

de pagamento para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51039 Nr: 974-76.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA TREVISAN E CIA LTDA, SANDRA 

TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT Nº3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução nº 974-76.2012.811.0085 (51039)

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado(a): Sandra Trevisan e Cia Ltda

Executado(a): Sandra Trevisan

 Vistos.

Considerando que a tentativa de penhora online restou frustrada (fls. 

44/46) e considerando que o juízo não está obrigado a ficar diligenciando 

indefinidamente junto aos sistemas em busca de bens da parte devedora, 

posto que é ônus da parte tal providência, antes de analisar o pedido de 

busca junto ao INFOJUD, determino que a parte autora comprove nos 

autos eventuais diligências negativas implementadas visando localizar 

bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento do pedido.

Cumpra-se.

Terra Nova do Norte/MT, 20 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53943 Nr: 889-22.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos n° 889-22.2014.811.0085 (Código 53943)

Requerente: Jose Carlos Santana

Requerido: Creusa da Silva Maia

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de “Ação Declaratória de Exoneração de Prestação Alimentar 

com Pedido de Tutela Antecipada e Liminar” movida por Jose Carlos 

Santana contra Creusa da Silva Maia, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora manifestou-se às fls. 63/64 nos autos 

de Código 52979 sobre a composição amigável, bem como no item 5 

acerca da extinção da presente lide.

Após, vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas.

 A parte autora perseguia a exoneração da prestação alimentar, todavia, 

pugnou pela desistência do feito.

Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do NCPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, porém, suspendo a sua exigibilidade, nos termos da Lei.

 P.R.I.C.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 20 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36850 Nr: 862-15.2009.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ALBINO SONTAG, NELCI MARISA 

SONTAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA SONTAG CORREA 

DA COSTA - OAB:OAB/MT-10.647

 Autos n° 862-15.2009.811.0085 (Código 36850)

Requerente: Agro Amazônia Produtos Agropecuários LTDA

Requerido: Osmar Albino Sontag e Nelci Marisa Sontag

Vistos.

Cuida-se de “Ação Monitória” proposta por Agro Amazônia Produtos 

Agropecuários LTDA em face de Osmar Albino Sontag e Nelci Marisa 

Sontag, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a realização de uma 

composição amigável, pugnando pela homologação do acordo e, 

consequentemente, pela extinção do feito conforme fls. 259/262.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Prima facie, o acordo firmado às fls. 260/262 é válido e eficaz, não 

restando ao juízo a adoção de outra medida que não a sua homologação, 

nos moldes do artigo 843 do Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente acordo para que surtam os seus 

legais e jurídicos efeitos.

AGUARDE-SE em ARQUIVO PROVISÓRIO, o tempo necessário para o 

cumprimento do acordo.

Encerrado o lapso temporal supracitado, com a tolerância de 05 (cinco) 

dias, INTIMEM-SE as partes para pugnarem o que de direito, sob pena de 

quitação integral.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 21 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61826 Nr: 898-76.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL COUTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANETE BOERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e, por consequência, 

NEGO PROVIMENTO ao pedido da parte embargante, por não haver, s.m.j., 

nenhuma omissão na decisão à fl. 71, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso 

I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que 

prolatada.CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da decisão 

supracitada.Intimem-se.Às providências.Terra Nova do Norte/MT, 21 de 

março de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57187 Nr: 1362-71.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA PIN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Batista de Aguiar 

Filho - Procurador Federal - OAB:0

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que o RECURSO 

DE APELAÇÃO, acostado às fls. 132-136 foi apresentado 

TEMPESTIVAMENTE pela parte requerida.

Certifico ainda, que neste ato passo a INTIMAR a parte 

AUTORA/REQUERENTE acerca do Recurso de Apelaçãos de fls. 132-136, 

para querendo, apresentar as CONTRARRAZÕES no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56895 Nr: 1209-38.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOCI PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:OAB/MT 16.135, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e, por consequência, 

NEGO PROVIMENTO ao pedido da parte embargante, por não haver, s.m.j., 

nenhuma omissão na sentença de fls. 155/158, nos termos do art. 1.022, 

§1º, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que 

prolatada.CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da sentença 

supracitada.Intimem-se.Às providências.Terra Nova do Norte/MT, 21 de 

março de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56983 Nr: 1266-56.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA MARLI FAGUNDES ERNST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Batista de Aguiar 

Filho - Procurador Federal - OAB:0
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 Autos n° 1266-56.2015.811.0085 – (Código 56983)

Requerente: Teresa Marli Fagundes Ernst

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos às fls. 86/88 por Teresa 

Marli Fagundes Ernst contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em 

face da sentença proferida às fls. 83/85.

Narra o embargante, em suma, que a sentença fora omissa, tendo em 

vista que não fora concedida a tutela de urgência a partir da data da 

sentença, sendo posteriormente determinado a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias.

Os autos me vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na decisão e/ou 

sentença.

Acerca de tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em 

torno da sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim 

Assumpção Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: 

Método, 2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da 

outra.” (negritos originais).

Quanto à alegada omissão, tal não se identifica nos autos, visto que fora 

determinado a implantação do referido benefício no prazo de 30 (trinta) 

dias, não havendo que se falar em omissão. Transcrevo o parágrafo da 

sentença mencionada:

“Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão 

objeto de execução após o trânsito em julgado.”

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e, por consequência, 

NEGO PROVIMENTO ao pedido da parte embargante, por não haver, s.m.j., 

nenhuma omissão na sentença de fls. 83/85, nos termos do art. 1.022, 

§1º, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que 

prolatada.

No mais, com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida 

pelo NCPC, em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador 

quanto ao não exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a 

possibilidade excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, 

decido nos seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

Intimem-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 21 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57875 Nr: 308-36.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES PEDROSA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Processo nº: 308-36.2016.811.0085 (Código 57875)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Denunciado: Eudes Pedrosa do Nascimento

Vistos.

Ante a tempestividade (fl. 130) e preenchimento dos demais pressupostos 

recursais, RECEBO o recurso de apelação constante às fls. 173/177, 

interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Considerando que o apelante apresentou as razões recursais, quando da 

interposição dos apelos, DETERMINO vista à douta defesa do réu para 

apresentar contrarrazões.

Em seguida, REMETAM-SE os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso com as nossas homenagens.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 21 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51666 Nr: 356-97.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE NARZZETTI FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que nos termos 

da decisão de fl. 96, intimo a parte autora/exequente para manifestar-se 

do(s) cálculos(s) acostado á(s) fls. 97, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63314 Nr: 233-26.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS BIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a 

presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem 

um cenário diferente, certamente o pleito será revisto.CITE-SE para 

apresentar resposta no prazo legal, com as advertências de 

praxe.OFICIE-SE à APS de Peixoto de Azevedo/MT para que, no prazo de 

15(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casado ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte/MT, 26 de março de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52237 Nr: 922-46.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UDO PREILIPPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que nos termos 

da decisão de fl. 146, intimo a parte autora/exequente para manifestar-se 

do(s) cálculos(s) acostado á(s) fls. 147, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 8310 Nr: 15-28.2000.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIS MARIA PEREIRA - ME., GLADIS MARIA 

PEREIRA, FREDERICO PEREIRA, SÉRGIO WERLANG TOMASINI, SOLANGE 

APARECIDA SAVARIS TOMASINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:OAB/MT-12.691-B

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, nos termos da legislação processual vigente, que 

INTIMO a parte DEVEDORA, para que se manifeste no prazo legal, acerca 

do cálculo e documentos juntados ás fls. 219-225, dos presentes autos, 

bem como da decisão a seguir transcrita:

Decisão: Vistos. Intime-se a parte exequente para apresentar o cálculo 

atualizado da dívida, no prazo de 15 dias. Apresentado o cálculo, 

INTIME-SE o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Não efetuado o pagamento 

voluntário tempestivamente, certifique-se e voltem-me os autos conclusos 

para análise do pedido de fl. 217. Determino a remessa dos autos ao 

Cartório Distribuidor para conversão da ação para Cumprimento de 

Sentença, bem como seja certificado eventuais existência de custas 

pendentes. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37663 Nr: 224-45.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCEMARA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que nos termos 

da decisão de fl. 129, intimo a parte autora/exequente para manifestar-se 

do(s) cálculos(s) acostado á(s) fls. 130-v, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36320 Nr: 330-41.2009.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI CARDOSO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA para manifestar-se acerca do(s) documento(s) 

(Impugnação á Execução) juntado(s) á(s) fls. 148-154, dos presentes 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57495 Nr: 153-33.2016.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LANCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

Procurador Federal - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que nos termos 

da decisão de fl. 31, intimo a parte embargada para manifestar-se do(s) 

cálculos(s) acostado á(s) fls. 32, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37841 Nr: 401-09.2010.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVERCINA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, bem como para querendo manifestar-se no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55024 Nr: 201-26.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, bem como para querendo manifestar-se no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62674 Nr: 1483-31.2017.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F L SANTOS E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORGANIZAÇÃO SOCIAL EVANGELICA DAS 

ASSEMBLEIAS DE DEUS - ASEAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BORGES - OAB:OAB PA 

16465, NATASHA VALENTE - OAB:OAB PA 16458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte requerente, para que, no prazo de 10(dez) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, nos autos supra, no 

valor de R$ 21,00 (vinte e um reais). O referido valor deverá ser recolhido 

mediante guia judicial e o envio do comprovante de pagamento para este 

Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35945 Nr: 1148-27.2008.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JAIR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B, JULIANO GOULART MASET - OAB:MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De proêmio, deixo de apreciar a manifestação de fls. 60/66, tendo em 

vista que o pagamento já fora requisitado e a obrigação ora executada 

fora integralmente adimplida ao qual refuta-se ser a via inadequada para 

querelas entre advogados, evitando-se assim, tumulto no aludido 

processo.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Terra Nova do Norte/MT, 14 de agosto de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54498 Nr: 1196-73.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE GREGORIO JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, bem como para querendo manifestar-se no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60033 Nr: 1390-05.2016.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:30573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por via de consequência, diante desta perspectiva, no feito em lime, 

inobstante a titânica defesa apresentada, não logrou êxito em demonstrar 

satisfatoriamente qual seja o “periculum in mora”, mormente porque se 

quedou a sustentar que, caso prossiga a execução pode o executado 

sofrer constrangimentos e prejuízos. RECEBO os embargos à execução, 

sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo.Proceda-se à intimação da 

exequente, através do advogado constituído, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, veicular manifestação [art. 920, inciso I do Código de 

Processo Civil].Concedo ao embargante o benefício da justiça 

gratuita.Intimem-se.Terra Nova do Norte/MT, 26 de março de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50696 Nr: 613-59.2012.811.0085

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE DEZAN ZANCHETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:OAB/MT Nº12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, bem como para querendo manifestar-se no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52743 Nr: 19-74.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONDS, FRANCIELLI DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, bem como para querendo manifestar-se no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52418 Nr: 1086-11.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFDS, ROSANE DA SILVA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, bem como para querendo manifestar-se no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61939 Nr: 972-33.2017.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DE CAMPOS BARACAT, RICARDO 

TURBINO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO RECH - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte requerente, para que, no prazo de 10(dez) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, nos autos supra, no 

valor de R$ 21,00 (vinte e um reais). O referido valor deverá ser recolhido 

mediante guia judicial e o envio do comprovante de pagamento para este 

Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60234 Nr: 53-44.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALORINDO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 
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OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que a 

CONSTESTAÇÃO acostada às fls. 39-69 foi apresentada 

TEMPESTIVAMENTE pela parte requerida.

Certifico ainda, que neste ato passo a INTIMAR a parte 

AUTORA/REQUERENTE acerca da CONTESTAÇÃO e documentos de fls. 

39-69, para querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62004 Nr: 1013-97.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ANDRADE DE VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA para querendo, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

contestação juntada aos autos às fls. 33/43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55480 Nr: 448-07.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. NORTE-MATOGROSSENSE - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora nos termos do capítulo 6, seção 16, ítem 6.16.7.6 da CNGC, 

para que retire a carta precatória de citação expedida nos presentes no 

prazo de 10 (dez) dias, bem como, fica desde já intimado para em 30 dias 

da distribuição comprovar seu cumprimento neste juízo, ítem 6.16.7.8.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52111 Nr: 795-11.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TABAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CADENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALEVES 

PINTO - OAB:556-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora nos termos do capítulo 6, seção 16, ítem 6.16.7.6 da CNGC, 

para que retire a carta precatória de citação expedida nos presentes no 

prazo de 10 (dez) dias, bem como, fica desde já intimado para em 30 dias 

da distribuição comprovar seu cumprimento neste juízo, ítem 6.16.7.8.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63386 Nr: 258-39.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON JOSE TONIAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA DE VEREADORES DE TERRA NOVA 

DO NORTE, MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 258-39.2018.811.0085 (Código 63386)

Requerente: Milton José Toniazzo

Requerido: Câmara de Vereadores de Terra Nova do Norte e Mun. de 

Terra Nova do Norte

Vistos.

Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que não há aportado aos autos os documentos 

pessoais da parte autora Milton José Toniazzo, bem como não há 

documento equivalente à comprovação da residência da parte 

demandante.

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 

do NCPC.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 26 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52558 Nr: 1202-17.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação processual vigente, que 

INTIMO a parte AUTORA para que no prazo de 05 (cinco) dias informe a 

este juízo DADOS BANCÁRIOS (da parte autora ou do advogado, caso 

este último tenha poderes para receber) a fim de proceder a expedição de 

alvará eletrônico para levantamento de valores relativos ás RPVS 

expedidas nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35964 Nr: 1170-85.2008.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENY IRENE ROMASINI CZANOBAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B, JULIANO GOULART MASET - OAB:MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a parte 

AUTORA/REQUERENTE acerca da pettição da parte requerida acostada às 

fls. 66v, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62009 Nr: 1018-22.2017.811.0085

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES DE MELLO COSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR ANTONIO COSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes no processo que 

tramita em apenso, determino a intimação da parte autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60873 Nr: 367-87.2017.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MDMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na petição inicial, 

para o fim de: a) DECRETAR o divórcio do casal Marines de Mello Coser e 

Nadir Antonio Coser, ‘ex vi’ do disposto no art. 226, § 6.º da CRFB/88, 

alterado pela Emenda Constitucional de n.º 66/2010 e, como corolário, 

DETERMINAR que a cônjuge virago volte a utilizar o nome de solteira, qual 

seja: Marines de Mello [art. 1.571, § 2.º do Código Civil de 2002 c/c o art. 

25, parágrafo único da Lei n.º 6.515/1977]; b) HOMOLOGAR o acordo 

firmado entre as partes litigantes; c) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, para o fim de resolver o mérito do processo, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Sem custas, dado o 

beneplácito da assistência judiciária gratuita.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Terra Nova do Norte/MT, 26 de março de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62762 Nr: 1558-70.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX JUNIOR PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES DE SOUZA - 

OAB:23372/O

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado 

ALEX JUNIOR PEREIRA SOARES, nas infrações do delito de tráfico de 

drogas, capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e nas infrações 

do delito de desobediência, capitulado no artigo 330, do Código Penal, 

razão pela qual, passo a dosar sua pena, em estrita observância aos 

artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58726 Nr: 768-23.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RECH DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILIO PEDREIRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI RODRIGUES 

COLADELLO - OAB:12.684/B, RALFF HOFFMANN - OAB:OAB/MT Nº 

13128

 Ante o exposto, DETERMINO a avaliação judicial dos bens semoventes 

arrestados e, após, INTIME-SE a parte requerida para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de concordância tácita.Transcorrido 

o prazo in albis e/ou havendo a ciência/concordância expressa, 

DETERMINO, desde já, a expedição do ALVARÁ PRETENTIDO, autorizando 

o Sr. João Rech de Araújo a efetuar a alienação dos semoventes 

mencionados nos autos, DETERMINANDO o imediato depósito na Conta 

Única do Poder Judiciário, bem como devendo o mesmo aportar aos autos 

as cópias das notas fiscais e/ou documentos comprobatórios referentes a 

venda dos animais.No mais, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento.Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o 

silêncio pela inexistência.Após, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito 

ou julgamento antecipado.Cumpra-se. Às providências.Terra Nova do 

Norte/MT, 26 de março de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56808 Nr: 1162-64.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERVAL MIRANDA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVITER - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ARAUJO BARCELOS - 

OAB:OAB MT 16.778, CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - OAB:OAB/MT 

7.255, RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 10.350

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 13/06/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61757 Nr: 859-79.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FELIPE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 20/06/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56692 Nr: 1096-84.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE LURDES ROMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Batista de Aguiar 

Filho - Procurador Federal - OAB:0

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 20/06/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62505 Nr: 1348-19.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABILIO DA ROSA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 13/06/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63342 Nr: 239-33.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:7274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:16500/B

 Vistos.
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Intime-se a testemunha GELSO DA COSTA PINHEIRO para comparecer à 

audiência, a ser realizada nesta Comarca de Terra Nova do Norte/MT, no 

dia 09/05/2018, às 16:30 horas, face a ausência de data anterior na pauta.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Sem prejuízo, oficie-se a Comarca Deprecante prestando as informações 

da data designada para a audiência.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-45.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos 

para o dia 24 de maio de 2018, às 13h00min.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37042 Nr: 1061-37.2009.811.0085

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO FRAGA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DE ALMEIDA 

BATISTUCI - OAB:178033/SP, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO 

GUIMARÃES COLUCCI, para devolução dos autos nº 

1061-37.2009.811.0085, Protocolo 37042, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57643 Nr: 87-77.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Gomes Sandol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Max Delis de Queiroz - 

OAB:16.802-B/MT

 Diante da suspensão das atividades da Defensoria Pública nesta 

comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o Dr. Max Delis de 

Queiroz,OAB/MT nº 16802-B, para patrocinar a defesa do Réu nos autos, 

apresentando alegações finais no prazo legal.

Os honorários advocátícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honrários atualizada da 

OAB-MT.

Intime-se o causídio nomeado para que assuma o compromisso, 

manisfestando-se no prazo de 15 (quinze) dias, ou aponte o desinteresse 

encargo no mesmo prazo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59523 Nr: 49933-63.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldeir dos Santos da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 DESPACHO

Vistos.

Diante da suspensão das atividades do Núcleo da Defensoria Pública 

nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o Dr. Hilman 

Moura Vargas, OAB/MT nº 19516-A, para patrocinar a defesa do réu nos 

autos, apresentando alegações finais no prazo legal.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários atualizada da 

OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso, 

manifestando-se no prazo de 15 (quinze) dias, ou aponte o desinteresse 

no encargo no mesmo prazo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27269 Nr: 1277-56.2008.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Roca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024/SP

 DESPACHO

Vistos.

Diante da suspensão das atividades do Núcleo da Defensoria Pública 

nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o Dr. 

Fernando Henrique Viola de Almeida, OAB/SP nº 355.024, para patrocinar 

a defesa do recuperando nos autos.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários atualizada da 

OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso, 

manifestando-se sobre os cálculos de fls. 302, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou aponte o desinteresse no encargo no mesmo prazo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59523 Nr: 49933-63.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldeir dos Santos da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 Homologo o pedido de desistência da oitiva da testemunha Dr. Clayton 

Queiroz Moura. A testemunha/vítima Rodrigo Rumão Gomes faleceu 

recentemente na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, sendo este fato 

notório na região.

Declaro encerrada a instrução. Às partes para Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57643 Nr: 87-77.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Gomes Sandol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Max Delis de Queiroz - 

OAB:16.802-B/MT

 DELIBERAÇÕES
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Diante do teor da Certidão do Oficial de Justiça, redesigno a audiência 

para o próximo dia 19/07/2017, às 15h00min.

Intimem-se o réu, bem como as testemunhas de acusação e defesa (fls. 

77).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59523 Nr: 49933-63.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldeir dos Santos da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 Vistos em correição.

 Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo, hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 08/08/2017, às 

13h30min.

 Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

 Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56478 Nr: 576-51.2015.811.0077

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Rosemar Monteiro, José Nilson de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Gonçalves Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029

 DESPACHO

Vistos em correição e NA SEMANA NACIONAL DA ADOÇÃO.

1- Cumpra-se com urgência a decisão de fls. 51.

2- O presente feito deverá ter prioridade na sua tramitação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52268 Nr: 452-39.2013.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKdAC, GdAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029

 DESPACHO

Vistos.

Nomeio a Defensoria Pública como curadora especial do réu revel citado 

por edital, a qual deverá ser intimada pessoalmente para apresentar 

resposta.

Nesse sentido, mantenho a nomeação do advogado dativo do autor, para 

o qual será arbitrado honorários advocatícios ao final da lide.

Dê-se vistas à Defensoria Pública para se manifeste, e após, ao causídico 

da autora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61621 Nr: 812-32.2017.811.0077

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Antonio Greison Ferreira Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzana Murtinho Santana, Ana Paula Murtinho 

Santana Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, postular o que entender de direito, em conformidade à ordem 

de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61607 Nr: 802-85.2017.811.0077

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60949 Nr: 501-41.2017.811.0077

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVSM, KSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60621 Nr: 305-71.2017.811.0077

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RTRdC, LGRdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60460 Nr: 212-11.2017.811.0077

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOPR, ARR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56478 Nr: 576-51.2015.811.0077

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Rosemar Monteiro, José Nilson de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Gonçalves Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 29622 Nr: 720-98.2010.811.0077

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHdS, MdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela Profeta Ribeiro - 

OAB:7290/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte requerida para, no 

prazo 5 dias, apresentar a devida procuração e cópias dos documentos 

pessoais do requerido, de preferência Certidão Nascimento ou de 

Casamento, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30358 Nr: 1456-19.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceia Ramão dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, tomar 

ciência da Sentença preferida nos autos, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52268 Nr: 452-39.2013.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKdAC, GdAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27269 Nr: 1277-56.2008.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Roca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024/SP

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59523 Nr: 49933-63.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldeir dos Santos da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57643 Nr: 87-77.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Gomes Sandol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Max Delis de Queiroz - 

OAB:16.802-B/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30358 Nr: 1456-19.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceia Ramão dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Considerando que a parte autora deixou de atender os despachos de fls. 

121vº, pois intimada pessoalmente, deixou de dar andamento ao feito 

juntando comprovante de decisão administrativa, conforme certidão de fls. 

127, bem como, considerando que a parte requerida postulou a extinção 

do feito em caso de inércia da parte requerente, outra alternativa não há, 

senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil.

Autorizo o desentranhamento de documentos, se for o caso.

Custas pela parte exequente, que é isenta.

Autorizo o levantamento das penhoras porventura existentes nos autos.

P.R.I.C. e, após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31862 Nr: 1162-30.2011.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACML, AML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:, MAX 

DELIS DE QUEIROZ - OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 22772 Nr: 808-15.2005.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataíde dos Reis Coutinho, Petronílho Alves da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Jonas de Macedo - 

OAB:3.565/MT

 Em cumprimento ao Artigo 1238, § único da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCJ), encaminho os autos ao 

advogado do exequente, em razão do decurso de prazo de suspensão do 

processo, para, querendo, no prazo de cinco (05) dias, praticar as 

diligências que achar necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010066-58.2015.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA RIBEIRO & MENDONCA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA APARECIDA ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 8010066-58.2015.8.11.0077; Valor causa: R$ 794,84; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[DUPLICATA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: FERREIRA 

RIBEIRO & MENDONCA LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: PATRICIA 

APARECIDA ANDRADE Vistos, etc. Vista ao exequente para dar 

andamento ao feito, indicando bens à penhora, no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 29 de 

março de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 012/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Adalto Quintino da Silva, Meritíssimo Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum, da Comarca de Vera Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais...

Considerando o Pedido da servidora Ilda Julia Santos de Brito;

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a portaria n. 07/2018, a qual designada à servidora ILDA 

JULIA SANTOS DE BRITO, Técnica Judiciária, matrícula 3707, como 

Gestora Administrativa III, a partir da publicação desta.

Art. 3º - Remeta-se cópia à Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Publique-se.

Vera-MT, 27 de março de 2018.

ADALTO QUINTINO DA SILVA

Juiz de Direito/Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105832 Nr: 661-59.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DE SOUZA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIAS DE SOUZA MATOS, Rg: 

19235992, Filiação: Madalena de Souza Matos, data de nascimento: 

27/11/1978, brasileiro(a), convivente, serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O REQUERIDO para que inicie o cumprimento de 

pena,neste Juízo.

Despacho/Decisão: ...O reeducando foi condenado à pena de 03(tres) 

meses de detenção, conforme se extrai da Guia de Execução Penal. 

Ocorre que, demonstrando total desrespeito e descaso com a sanção 

penal a ele imposta, mudou de endereço sem comunicar a este Juízo, 

estando, atualmente em lugar incerto e não sabido.Conforme se extrai dos 

autos, em todas as tentativas de intimação do requerido para comparecer 

a este Juízo para dar início ao cumprimento de pena, restou infrutífera sua 

localização.Assim, determino a intimação por edital do requerido para que 

inicie o cumprimento de pena...

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ILDA JÚLIA SANTOS DE 

BRITO, digitei.

Vera, 27 de março de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121634 Nr: 633-86.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBIO ZOZ, ROSIMEIRE PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo número: 633-86.2018.811.0102

Código nº: 121634

Vistos, etc.
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Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT,27 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121646 Nr: 639-93.2018.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR SCARAVELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO SCARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA 

MACHADO - OAB:23206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 639-93.2018.811.0102

Código nº: 121646

Vistos etc.

Tendo em vista que se mostra conveniente a justificação prévia do 

alegado, DESIGNO audiência para o DIA 20 DE ABRIL DE 2018 ÀS 

16H00MIN. Assim, deixo para apreciar o pleito liminar após a realização do 

ato.

A parte autora deve trazer suas testemunhas, independentemente de 

intimação.

 CITE-SE, com as advertências legais, o requerido e intime-o para, 

querendo, comparecer à audiência de justificação, em que poderá intervir, 

por meio de advogado, conforme faculta o artigo 564 do Código de 

Processo Civil.

O prazo para contestar de 15 (quinze) dias, será contado da intimação 

desta decisão, artigo 564, parágrafo único, do Código de processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Vera-MT, 27 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 111910 Nr: 1187-89.2016.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): mc, LJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, comprovar o 

recolhimento das guias para a efetuar a distribuição das Cartas 

Precatórias para busca e a apreensão e citação da parte Requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 115389 Nr: 973-64.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Materiais de 

Construção Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, comprovar o 

recolhimento das guias para a efetuar a distribuição das Cartas 

Precatórias para busca e a apreensão e citação da parte Requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118062 Nr: 2059-70.2017.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMSDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON JOSÉ STURM - 

OAB:64772

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2059-70.2017.811.0102

Código n°: 118062

Vistos, etc.

Trata-se de medidas protetivas de urgência solicitadas por Vanessa 

Gonçalves Vieira em desfavor de Mario Menddes Schmidt de Queiroz, com 

base na Lei nº 11.340/2006.

Entre um ato e outro, a requerente se manifestou nos autos, informando 

que reatou seu relacionamento com o requerido, de forma que requer a 

desistência da ação.

Instado, o representante do órgão ministerial manifestou-se pela extinção 

do feito, ante o desinteresse da parte (ref. 23).

 É o relatório. DECIDO.

 Inicialmente, ressalto que este feito trata exclusivamente das medidas 

protetivas, devendo a requerente, caso queira retirada de eventual 

representação, se manifestar nos autos competentes.

No mais, diante da manifestação da parte interessada no sentido de 

revogação das medidas de proteção a ela aplicadas, REVOGO AS 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO concedidas no presente feito.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, ante a 

perda superveniente de interesse de agir, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, VI do 

NCPC.

Sem custas e sem honorários sucumbenciais.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Vera/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118228 Nr: 2138-49.2017.811.0102

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586

 (...)Desta forma, não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública, 

uma vez que assiste a parte autora, NOMEIO a Dra. CARLA CRISTINA 

MAYER, OAB/MT 18586/O para promover a defesa do interesse da 

requerida, Terezinha Huning.Tomando em conta a natureza da causa, 

FIXO os honorários do mencionado advogado em 04 URH. (...).INTIME-SE a 

advogada mencionada da presente nomeação, para se manifestar nos 

autos, nos termos e prazo do artigo 752.Após, façam-me os autos 

conclusos.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Vera-MT, 27 de março de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63148 Nr: 51-14.2003.811.0102
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON SCHEMMER KEMPF, ILMA KEMPF, ALCEU 

ADEMIR KEMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO VICENTE POZZOBON, MARLENE PIANO 

POZZOBON, VILMAR AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298, KAMILLA PAVAN - OAB:21441/A, LUIZ PINHEIRO - 

OAB:2621-MT, MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:MT 9811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B, MAURO ANTONIO STUANI - OAB:6116-B

 Intimar o Advogado da parte autora, do envio do 0ficio n. 303/2018 ao CRI 

de Sinop, para averbação da decisão proferida nos autos, bem como para 

que providêncie o necessários para seu cuimprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121646 Nr: 639-93.2018.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR SCARAVELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO SCARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA 

MACHADO - OAB:23206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para QUE PROVIDENCIE 

COMPARECIMENTO DA AUTORA E DAS TESTEMUNHAS NA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA para o dia 20/04/2018 às 16h:00min, neste Juízo, conforme 

decisão proferida nos autos.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JACIARA 
 
 
EDITAL N.º 005 18 DF 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Valter Fabrício Simioni da Silva - Juiz de Direito Diretor do 
Foro desta Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, torna 
público o resultado do julgamento do recurso interposto em face da classificação dos candidatos 
divulgada por meio do Edital n.º 003/18/DF, de 2.3.18 e divulga a lista definitiva dos aprovados e 
classificados no Processo Seletivo para Juiz Leigo desta Comarca: 
 

1 – DOS RECURSOS: 

RECORRENTE RESULTADO 

MAÍSA ALVES DO CARMO NÃO PROVIDO 

2 – CLASSIFICAÇÃO FINAL - GERAL  

CLASSIFICAÇÃ

O 

INSCRIÇÃO 

N.º 

NOME DO CANDIDATO (A)   NOTA 

1.º 033 EDINE GUERRA GOMES 82,5 

2.º 029 DANILO ALEXANDRE ALVES 75,0 

3.º 032 JOÃO PAULO VINHA BITTAR 72,5 

4.º 034 MAÍSA ALVES DO CARMO 72,5 

5.º 012 JOSÉ DA GUIA DA SILVA 

MIRANDA 

67,5 

6.º 003 ISABEL FERREIRA BARCELO 67,5 

 
3 - Os candidatos aprovados deverão apresentar no Fórum desta Comarca, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, após a publicação deste Edital, os documentos relacionados no item 15.3 do Edital n.º 
004/17/DF, de 14.11.17. 
 
Publique-se, afixe-se este edital no átrio do Foro. 
 
Jaciara/MT, 02 de abril de 2018. 
 
VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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